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 .فيكو ءاذامل :ةديدج ةعبط ىف (ثيدحلا لكشم» باتك ١.

 ًاددع نأ نمو هترهش نم مغرلا ىلع ؛كروف نبال « ثيدحلا لكشم » باتك نإ
 «(ةطوطخم ةرشع تس اهنم نيكزس ىصحأ دقل ) انلصو دف هتاطوطخم نم ًاحلاص
 ال اهنم ًأَيأ نأ ةدوجوملا تاعبطلل لوألا بيعلاف . ةيضرم ةعبط نآلا ىلإ عبطي مل

 . هلماكب صنلا ىلع يوتحي
 ناكيتافلا يف ةقدلا هجو ىلعو ءامور يف ١414١ ماع رونلا ىلوألا ةعبطلا تأر

 ناك يتلا ةدق16ءاه 01م8 جما 5١ ددعلا يف ترشُن ذإ «(! ةبارغللاي )

 لمع نم تناكو «ىلوألا ةعبطلا هذه . سّدقملا باتكلل يوبابلا دهعملا اهردصي

 ىلإ يساسأ لكشب دنتست ةيدقن ةعبط يه «( 1831000 1608616 ) تربوك دنعار

 ةطوطخمو «ناكيتافلا ةبتكم ةطوطخم «لاحلا ةعيبطب ءاهنم تاطوطخم ثالث

 .اهمدقأ اهنأ ثيح نم باتكلل ةظوفحملا تاطوطخملا مهأ ربتعت يتلا ( 1610218 ) جزبيل

 باتكلا ةمدقم ىلع يوتحت اهنأ حيحص .ةيئزج ةعبط يه ةعبطلا هذه نأ ىوس

 ىلع الإ يوتمت ال اهنأ الإ - ىربكلا اهتيمهأ مويلا ىلإ اهيطعي ام وهو  اهلماكب
 ةماعلا تارابتعالا ضعب دجن ثيح ريخألا لصفلا اهنم ؛«باتكلا نم لوصف ةعضب

 .ةمدقملا ىف ءاج امل ةلثامملا

 نيتنس دعب يأ ؛ةرجهلل 1777/1955 ماع تردص دقف ةيناثلا ةعبطلا امأ

 كلذ يف ىرن نأ اننكمي الو . دنهلا يف دابآرديح يف «ىلوألا ةعبطلا روهظ نم طقف

 . باتكلل ةلماك ةعبط رهاظلا يف يه ةيناثلا ةعبطلا هذه . ةتحبلا ةفداصملا ريغ رخآ ايش



 ثيدحلا لكشم

 2"( 8ةه11م0:ع) روبيكناب ةطوطخم يه «ةديحو ةطوطخم ىلإ دنتست تناك الو

 وه امك ءاهلوأ نم تاقرو تس عايض يأ ةطوطخملا هذه بيعي ام اهبيعي هنإف

 ةفاضإلابو .ابيرقت اهلماكب ةمدقملا عايض ىلإ ىذأ امم ؛ةسماخلا ةحفصلا يف روك ذم

 ٌئواسم نم نإف «"(وهسلاو ةيعبطملا طالغألا نم ةجتانلا ) ةديدعلا ءاطخألا ىلإ

 :ةديحو ةطوطخم ىلإ دنتست تناك ذإو . ةيدقن ةعبط تسيل امك اهنأ ةعبطلا هذه

 ةتبثملا ة رتاوتملا تاءارقلا نع ةفلتخم تاءارق ءعضاوم ةدع يف ءاهيف تدرو دقف

 ةدمدعملا تاءارقلا هذه نم ًاريبك ًاددع نأ ىلجلا نمو ءىرخألا تاطوطخلا يف ًامومع

 . ؟ "لما ةقتطلا نعت ف

 اهدجن يتلا يه «ةيدقنلا ريغو ةصقانلا «ةيناثلا ةعبطلا هذه نإف ,ظحلا ءوسلو 1

 اهالوأ .وه امك ةيدنهلا ةعبطلا صن لقنب اهنم لك تفتكا نيتثيدح نيتعبط يف

 ماع ةرهاقلا يف يلع دمحم ىسوم وعدملا اهردصأ - فسألا عم - اراشتنا اهرثكأو

 ةعبطلا ءاطخأ ىلإ اذه «ققحملا» فاضأ دقو .توريب يف اهعبط ديعأ مث 48
 نالماك نارطس «ءاهتءارق يف أطخأ ىرخأو ةفّرحم تاملك : ةديدج ًءاطخأ ةيدنهلا

 اهيلإ راشي ) «ةيديعسلا ةخسنلا » اهومس ةيناث ةطوطخم ىلإ اوداع مهنأ نورشانلا ركذي . ١
 2315.5 ماع ىلإ اهخيرات دوعي يتلا ةموعزملا ةطوطخما هذه نأ حضاولا نم هنأ ديب .( س فرحب
 .ه ةحفص يف ١ ةيشاحلا ةصاخ كلذ ىلع لدت امك «روبيكناب ةطوطخم نم ةخسن الإ يه ام

 رظنا .ريثكلا ءيشلا اهنم يقب نكل «باتكلا رخآ يف حّحّص دق ءاطخألا هذه نم ٌددع . ؟
 عقو رطسألا ميقرت نأ لب ءاهيلإ رشي مل يتلا ءاطخألا نم ةيمك دجوت ثيح ١1 ةحفصلا الثم

 ! أطخلا هيف

 ١,5 يفو .«رهدلا لهأ» نم ًالدب «ةمذلا لهأ» 57,1 يف لاثملا ليبس ىلع اهنم ."
 57,٠١ يفو .(ضرعلا ١ نم الدب «ضرألا) 7307٠١ يفو . (نيدهاشملا» نم الدب «ريهاشملا »

 «لوقلا) 4,757 يفو . .«صخن» نم الدب «ضقن) 14 ١١ يفو . (ةيرعتم ١ نم ًالدب (ةتوعنم ١

 نم ًالدب (يهف) 1, 8١ يفو .(ةاناعم» نم ًالدب (هانعم» 9و 75 يفو .(«نتفلا ١ نم ًالدب

 .خلا . (ةبسنو نم ًالدب (هبش١ 7, 47 ىفو .(ىتف»

 7,115 يفو .(ىنغلا0 نم ًالدب « ىنفلا» ( ةرهاقلا ةعبط نم ) 7,7١ يف ًالثم اهنم . ؛
 (ةسرامملاب ١ 7,185 يفو . «هلمح» نمًالدب (ةلمجا هو ١81١ يفو . «برعلا » نم ًالدب «ربعلا»

 «ةدابعلا) 5,7١8 يفو .(دابعلا ) نم الدب (ةدابعلا) 5١و 5١14 يفو . («ةسامملاب) نم ًالدب

 .خلا «ةرابعلا» نم ًالدب

 و



 ةمدقم

 . 'قدصُي ال ًالالتخا صنلا هيف ٌلتخا ليوط عطقم «”روطسلا رخاوأ هباشت لعفب اطقس
 «نيتعبطلا يناثو .ةيتوريبلا تاعبطلا يف يه امك ةدوجوم ءاطخألا هذه عيمجو

 يطعملا دبع١ 1485 ماع بلح يف اهرشن يتلا كلت يه «ىلوألا نم لضفأ يهو

 راشأ ءيرصملا رشانلل ًافالخ «يبلحلا رشانلا نأ ةظحالملاب ري جلا نمو . يجعلق نيمأ
 .روبيكناب طوطخم يف تعاض يتلا تسلا تاقرولا نادقف ىلإ ةنامأب

 صنلا ىلع ةّرملا هذه يوتحت ةديدج ةعبط رادصإ ىلإ ةرورضلا تعد انه نم
 عيمج ىلإ دنتست «تربوك اهأدب امك «ةيدقن ةعبط «لكشملا باتكل لماكلا
 رايتخاب حمسي ءاهنم فاك ددع ىلإ لقألا ىلع وأ ءنكمأ اذإ ةرفوتملا تاطوطخلا
 تاطوطخملا : لوصأ ةعبس ىلإ دنتست هذه انتعبط نإ . ةددعتملا تاءارقلا نيب بسانُم

 يتلا دابآرديح ةعبط ؛ةهج نم ءاهيلإ فاضي « ”تربوك اهلمعتسا يتلا ثالثلا
 ريغ تاطوطخم ثالث ؛ىرخأ ةهج نمو «روبيكناب ةطوطخم لقنت اهنأ ضرتفُي
 . ةروشنم

 .ةيمدقألا بسح ِةبَّئرُم ةعبسلا انلوصأ ةحئال ىه هذهو

 ١- ,ةعماجلا ةبتكم :(1.6818218) جزبيل (ل) 7011 ١5" ١15

 (تاقرو 5

 يأ 4559 اهخيرات ةهجل الوأ . تاهج ةدعل رابتعالاب ةريدج ةطوطخملا هذه

 ةطوطخملاف :اهردصم ةهجل ًايناث . 4 ١5 ماع كروف نبا ةافو ىلع ًابيرقت نرق فصن دعب

 ةحفصلاف ) ةيلقص يف امبر وأ ؛ةيلامشلا ايقيرفإ يف نظلا بلغأ يف تخسُن دق
 وه يذلا طخلا :ًالَوأ كلذ تبغي امك «( خسنلا ناكملركذ يأ ىلع يوتحت ال ةريخأآلا

 8-4 رن 11-3 دابآرديح < هرآ110/و 5,17 ىف .

 بج (5,75 4 دعبو . ١7,7851 ىلإ لاقتنالا مزلي 4,555 نمف . 1557-5504 عطاقملا .5

 . 5,75 5 ىلإ لاقتنالا بجي 21١,757 دعبو . ٠١7557 ىلإ ةدوعلا

 تاحفصلا ىلع الإ يوتحت ال يتلا ةيناطيربلا ةبتكملا ةطوطخم رابتعالا نيعب ذخأن ال . /

 . باتكلا نم ىلوألا
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 ثيدحلا لكشم

 . ”( فاقلا يف فرحلا قوف ةدحاو ةطقنو ءافلا يف فرحلا تحت ةطقن ) ميمص يبرغم طخ

 نامثع نب بدؤملا فولخم وهو «هبحاصو طوطخما لقان هنإ لوقي يذلا لجرلا مسا :ًايناث
 :ةيمهألا ةياغ ىلعرمُأ وهو اشلاث . *(ةتاول 9 ةريبكلا ةيربربلا ةليبقلل ٌةبسن «ىتاوللا بدؤملا
 «صنلا ةيادب - ردان هتاذ لحب مآ وهو - طوطخلا اذه ىف قبسي يذلا ريصقلا دانسإلا

 ني ديحم ركبتوتا انك د لأق.' "قافصلا نيستا يب كلما دبع دمحم ورا اكد ::لرقب

 ' 0. ...لاق يناهبصإلا يرعشألا كروف نب نسحلا
 همساف ًاليلق هنع هفرعن ام نكي نإو ًالوهجم سيل اذه يلقصلا كلما دبع نإ

 رّكْذُي .(775و 777١ ص يناثلا ءزجلا ) ضايع يضاقلل كرادملا باتك يف نيتّرم دري

 ىرخآألا ةّرملاو . 5١ ماع ىفوتملا زوجعلا نبا يماتُكلا ميركلا دبع ذاتسأ هتفصب َةّرم

 . 4١١ه ماع ىفوتملا يلقصلا فولخم نب ليلجلا دبع هنع ذخأ ثالحُم وه ثيح نم

 مل ضايع يضاقلا نا نم متقرلا ىلع. ًاينكلاتت ناك نا داقععالا ىلع لمتجي اذه
 طقف دافتسي ال اذه . ثيدحلا باحصأ نم هنأب ًافورعم ءكش الب ؛ناكو .هل مجرتُي
 يلقص يكلام وهو - يرزاملا مامإلل ملعُلا باتك نم ًاضيأ نكل كرادملا باتك نم

 ةيكلاملا ةيهقفلا تاطوطخملا طخ نم بيرق «1*ههوهذ5 260056 لوقي ام ىلع ءطخلا نإ .

 . ةيناوريقلا

 يلع نسحلا وبأ ىعدُي ًالجر «ةقرافألا نييكلاملا نع هثيدح يف ضايع يضاقلا ركذي . 9
 يبأو (775 ماع ىفوتملا) ينايبإلا سابعلا يبأ ذيملت ءلصألا يسوسلا ىتاوللا دمحأ نب

 ماع ىقوتملا ) ريهشلا يسباقلا نسحلا يب بأ يرصاعم نمو «( 88 ماع ىفوتملا ) غاّبدلا نسحلا

 ركذيو .(5759954) 541 ص «يناثلا ءزجلا ءسلبارط-توريب ةعبط ؛كرادملا باتك )( ٠ ؟

 ثيدحلاو هقفلا سردي ناك يذلا يقرخلا يتاوللا مساقلا وبأ ىعدُي ًالجر ةيلاتلا ةقبطلا يف ًاضيأ

 الجر «ةريخألا ةقبطلا هذه يف «كلذك ركذي هنكل . ( 7178 ص «هتاذ ردصملا ) ناوريقلا ىف

 .(الالا ءهتاذ ردصملا ) ةيلّقص ءاهقف نيب «ةّرملا هذه «هايإ افّئِصُم يتاوللا رمع صفح وبأ ىعدُي

 ىلإو «(ًاليلق ةحئازلا ) ةطقنلا دوجو ىلإ هبتني نأ نود «« ىلعصلا ١ تربوك أرق دقل . ٠
 .امامت ةرودم نوكت نأ نم الدب بلاغلا يف ةعّبرم طوطخملا ىف فاقلاو ءافلا ةقلح نأ

 ١١ . ءماعممجام يف 8. 0مكقمت, « !آسمالا اعذات ةعوطه-ةنعبلت » عجا ار خي راتلا اذه لوح ©

  0كح ؟الك 2151 . ك4ءاأع ههعءالم لع !انعططعاع طافت ل,
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 ةمدقم

 نيتَجُحلا نم ًادحاو ناك يلقصلا كلملا دبع نأ باتكلا اذه ركذي . 57 ماع ىفوت

 مساقلا يبأ دمحم نب متاح ىلإ ملسم حيحص باتك القن نيذللا نيتئثإلا

 يضاقلا رثكي يذلا يسباقلا نسحلا يبأ ريهشلا ملاعلا عابتأ دحأ « '"يسلبارطلا

 2'"كروف نبال ثيدحلا لكشم باتك لقني انه هانيأر نحن اذإو.هركذ نم ضايع

 ال ذإ :فلتخي لاحلا هذه يف رمألا نأ الإ . ثيدحلاب همامتها ىلع ىفاضإ ليلد اذهف

 يه ةددحم ةيمالك رظن ةهجو نم هليوأتو هريسفتب نككل ثيدحلا لقنب قلعتي

 يلقصلا كلملا دبع نإ : عوضوملا بل ةقيقحلا يف نمكي انه . ةيرعشألا رظنلا ةهجو

 «يسباقلا نسحلا يبإ رارغ ىلع «مالكلا يف اوّنبت نيذلا ةقرافألا نييكلاملا دحأ ناك

 راشتنا» فلم ىلإ فاضت ةقيثو هذهو .اهتعاذإب اوعلطضاو ةيرعشألا تالاقم

 .'؟(ايقيرفإ يف ةيرعشألا

 ةحفص لوقت « ءازجأ » ىلإ مّئسقُم هنأ يهو ىرخأ ةزيمب جزبيل طوطخم زيمتيو

 وهو - ( ءازجأ» ىلإ ميسقتلا اذه . ' 'ةعبس اهنإف ةقيقحلا يف امأ «'”ةتس اهنأ ناونعلا

 نأ نكمب ال - ةحفصلا ىلعأ يف « ءزج » لك أدبي نأ «ةقيقحلا ىلع ذخأ اذإ «عبتتسي

 ىلإ ءزج نم ءانه ؛ةلقنلا نآل ءاذه انطوطخم لصأ وه قباس طوطخم عم الإ قفتي

 .5915-556 ركذلا ةفنآلا ةلاقملا (6كاةهن عجار .؟

 ةطوطخسم يف دراولا دانسإلا مهفن نأ نكمي ناك اذإ - ريكفتلا ىلإ اندوقت ةقيرطب . ١

 .اهسفن روباسين ىلإ امبرو قرشلا ىلإ رفاس ببسلا اذهل هنأ - ايفرح جزبيل

 11.1. 1لمتذر «طعوهت دانت ]5 لت[ ةدكتمم لع !'هق'ةملوسمع عد ]11أإنف », صك 0011675 عجار 0

 :(1155-1١50 ) 4ع 1سسفكاعأ

 سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا ءزجلا» : ناونعلا ةحفص هلوقت ام اذه . ٠

 هريغو يراخبلا نم جرختسم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح بيرغ لكشم نم
 يضر يناهبصإلا يرعشألا كروف نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا ليلجلا خيشلا هحرش امم

 نامثع نب بدؤملا فولخم نيمأ مهللا نيمأ ةمآلا روهمجو ةنسلا لهأ بهاذم ىلع هنع هللا
 . هل اعد نم محرو هيف ام عيمجو ملعلا همهفو هب هللا هعفن يتاوللا بدؤملا

 ءب 55 ص ثلاثلاو ءب ١8 ص يناثلا ءزجلا أدبيو 25 ١8 ص لوألا ءزجلا يهتني . 5

 ءزجلا يهتني .أ ه8 ص سماخلا أدبيو ءب ه/ ص عبارلا ءزجلا يهتني .ب 45 ص عبارلاو

 . ب 58 ص أدبيف عباسلا امأ .أ 588 ص سداسلا ءزجلا ؛دبيو سماخلا

 5 ف



 ثيدحلا لكشم

 «لماك لكشب اهيلإ راشُي «نايحألا ضعب يفو ! ةحفصلا لالخ متت ام ًابلاغ ءزج

 ءزجلا ىلإ سماخلا ءزجلا نمو '"يناثلا ءرجلا ىلإ لوألا ءزجلا نم ةلقنلا لاح وه امك

 مسب ١ ةرابع يف رصتخُت ءزج ىلإ ءزج نم ةلقنلا نإف .ىرخأ نايحأ يفو . '*”سداسلا

 متو .عباسلاو عبارلاو ثلاثلا ءازجألا ةيادب يف لاحلا وه امك ؛« ميحرلا نمحرلا هللا

 ءزجلل ةقرو 77و ثلاغلا ءزجلل تاقرو رشع ) ةيواستم ريغ ءازجألا نأ هابتنالا تفلي

 77 نيب ) ةدحاولا ةحفصلا يف رطسألا ددع نأو «ةقواستم ةباتكلا نأ عم (! سداسلا

 ءازجألا يف فالتخالا اذه .اضيأ قواستم هرخآ ىلإ طوطخا ةيادب نم (ارطس 76و

 طوطخ تاذ وأ ماجحألا ةفلتخم سيرارك ) لصألا طوطخلا نم الإ ىتأي نأ نكمي ال

 ١ .( ةفلتخم

 (ةقرو ١/88 )١55 ثلاقلا دمحأ .يارس وبكبوط , لوبناتسإ (أ) -؟

 «نيكزس ريدقت ىلع سداسلا نرقلا ىلإ دوعي هنكل خّرؤم ريغ طوطخملا اذه
 وه اممو .ةحضاو جزبيل ةخسن طخب هتبارقو ميدق طخلا جذومن .لوقعم ريدقت وهو .

 .امهب ةصاخ ةقباطتم تاءارقب نادرفني نيطوطخما نأ لاح لك ىلع تباث

 اذه نأ ديب .ءازجأ ىلإ مّتسقُم طوطخلا اذه نإف جزبيل طوطخم رارغ ىلعو

 ( ناونعلا ةحفص يف هنع نلعم وه امك ) ميسقت وهو «طوطخملاب صاخ ميسقتلا

 ةحفص دعب «يناثلا أدبيو . "ب 79 ةحفص رخآ يف يهتني لوألا ءزجلا .نيئزج ىلإ

 ."'ب ا/. ةحفصلا ىلعأ يف ؛ءاضيب

 مسب / ةروصلا يف ركذ ام ربخ يناثلا ءزجلا يف هولتيو هللا دمحب لوألا ءزجلا لمك 7.٠

 (... ميحرلا نمحرلا هللا

 ءزجلا ءادتبا ميحرلا نمحرلا هللا مسب / هنوعو هللا دمحب سماخلا ءزجلا مه

 (...سداسلا

 ال مالسلا هيلع يبنلا نع يور يناثلا يف هولتي هنوعو هللا دمحب لوألا ءزجلا لمك 8.١

 ( هللا وه رهدلا نإف رهدلا اوبست

 «... رخآر بخ ركذ ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 ةمدقم

 طوطخمك فسؤم "بيع هيف ةءارقلا حضاولا ةيعونلا زاتمملا طوطخلا اذه

 .ابيرقت تاق رو تس 4و 7* ةقرولا نيب هنم تطقس ذإ :روبيكناب

 ةنازخ» طوطخم لقنت اهنأ ضرتفي يتلا دابارديح ةعبط (حر -*
 ه؟/ (روبيكناب

 .51/ ماعل خرؤم طوطخملاو . ٠١5 ص نورشانلا هرك ذي يذلا مقرلا وه اذه

 هومز "95717 طعون 8ءولأو ةبتكم (6نطانس) نلبد (ش) -5

 (ةقرو

 طخب بوتكم وهو .عباسلا نرقلا نم هنأ دقتعُيو خرؤم ريغ طوطخملا اذه

 لعجي ام ءلوجعو ( 35 78 نيتقرولا يفز يغبص طقم, ءاعتتيناب )عظم يححصت

 : انايحعا' ةيعنه هتوارك

 ١91/8" ةيقرشلا تاطوطخما ,ةعماجلا ةبتكم ,(1.ع14عه) نديل (ن) -ه

 (ةقرو الال)

 ناونعلاف .قباسلا طوطخملا نع ةخسن 2880١ ماعل خرؤملا ,طوطخما اذه نأك

 قيقد يخسن طخب بوتكم وهو .لاوحألا مظعم يف اهنيع يه تاءارقلاو «دحاو

 . ةقاشرلا يدع ظيلغ يخسن طخ ًةأجف هيلي 25٠ ةقرولا ىتح قينأو

 ةيبرعلا تاطوطخما ,ناكيتافلا ىف ةيلوسرلا ةبتكملا ءامور (ف) -5

 (ةقرو ١٠١١١)١ة هك

 دوجوم نيكزس هركذي يذلا( ماع ) خيراتلاو . خ ٌرؤم ريغ طوطخم

 اذه لبق خس دق طوطخمناف . ””كّلمعلا خيرات هنأ الإ ,ناونعلا ةحفص ىلع ًالعف

 .نيكزس بتك امك ١75 سيلو ١

 .(ةقمنامثو نيعستو دحأ ةنس يف يدركلا دمحم يبأ بتك نم راص).
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 ثيدحلا لكشم

 نكل .ميقتسمو حضاو يخسن وهو دج ليمج طخلا . حجرألا ىلع ليلقب خيراتلا

 .ءاطخألاب ٌءىلم طوطخاف انّرغي ال اذه

 (ةقرو )١59 ؟١7؟1/ اغآ ميلس «لوبناتسإ (س) -ا/

 رقتفي ناك نإو ءورقم مظتنم يخسن هطخ /١١5. ماعل خّرؤم طوطخملا اذه

 . ةقانألا ىلإ

 ةبسنلاب ليلق ددعلا اذه نأ كش ريغ نمو «تاطوطخم عبس ىلإ اندنتسا دقل

 ةطوطخم ًةصاخ انصقني . باتكلل نيكزس اهاصحأ يتلا ةطوطخم ةرشع تسلل

 وأ سماخلا نرقلا ىلإ دوعت اهنأ دقتعُي يتلا ٠١١4« ةيميلسلا «(1881586) ةنردأ

 ةعونتم تاطوطخم عمجت يتلا انتحئال نأ انل ودبي «كلذ نم مغرلا ىلع .سداسلا

 اريرحت ثيدحلا لكشم باتك صن ريرحتل ةيفاك ةنّيع لكشت خيراوتلاو لوصألا
 .ةلماك ةيدقن ةعبط لوأ يف الوبقم

 جزبيل ةطوطخل ةّيولوألا ءاطعإ ًايلبق ضرفي قطنملا نإ .صنلا ريرحمت صوصخب
 ,رهظي امك ءوه صن مامأ نحن ةطوطخملا هذه يفف .اهدانسإو اهخيراتل ًةبسن (ل)

 ةكيلم ل ةطوطخلا نإ . فسألا عم لمألا بّيخعي ام ةمث نكل . لصألا ىلإ برقألا

 «(! («بدؤملا» بقل لاحلا هذه يف قحتسي ال يذلا ) خسانلا ببسب امإ ءءاطخألاب

 نم ريبك هدع طوقس ءاطخألا هذه نمو .ائيدر ناك هنع لقن يذلا طوطخملا نأل امإو

 .اهلماكب لَمجلا وأ ؛تارابعلا نم لسالس تبهذ ةهباشتم رخاوأ لعفبو ؛تاملكلا

 (هنم١ «(ةبسن نم ًالدب (هيبشت ؛) مالكلاب قحاللا فيرحتلا كلذ ىلإ فاضي

 «(خلإ ««الهأ) نم ًالدب (ال هنأ» ««رايغأ» نم ًالدب «نايعأ» ««ةئيه» نم ًالدب

 ريغ نم فيرعتلا لا ةفاضإو «(«قلي مل» نم الدب «قيلي مل١) شحافلا طلغلاو

 . ( «رهوجلا يناعم» نم الدب (رهوجلا يناعملا)) ةرورض
 ىلع دامتعالا وهو ءلبق نم تربوك هيلإ نكر يذلا لحلا نذإ انرتخا دقل

 ةمالعب كلذ ىلإ ريشُن اهححصن ةّرم لك يفو ءاهحيحصتو «ساسأك ل ةطوطخخا

 ,ددعلا ةريثكلا ةحورطملا لئادبلا نيب نم ( لضفألا» ةءارقلا رايتخا لجألو .( *)
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 طوطخملل ةيلضفألا انيطعأ تاءارقلا تلداعت اذإ ( ١ : ةيبيرجت ةقيرط اندمتعا دقف

 فلتخت يتلا عضاوملا يف ( ؟ . ””نابراقتي ام ًابلاغو «أ و ل نيتطوطخملل يأ مدقألا
 امب «تاطوطخلا ةيبلغأ تقفتا وأ ؛ىرخألا تاطوطخما عيمج - نع ل ةطوطخا اهيف

 . تاطوطخما ةيرثكأ اهيلع عمجت يتلا ةءارقلا ًامئاد راتخن اننإف ءام ةءارق ىلع «أ اهيف

 . بسنألا هنأ دقتعن ام راتخن اننإف ءكلذ ادع ام يف (*

 ريثكو ) اهعيمج اهتابثإ انيلع ليحتسي ثيح ةرثكلا نم وه تاءارقلا ددعت نإ
 ةحئال ينعنو ) نذإ يدقنلا انزاهجف .( خاتسنلا لامهإ نع ةقيقحلا يف حان اهنم

 . ' ؛يئاقتنا وه ( اهبسنتسن مل يتلا تاءارقلا

 ركذ اذإ رك ذُت يتلا ةيديلقتلا ميلستلاو دمحلا غيص عيمج فذحب انأدب دقل

 رثكي ام وهو «ةباحصلا وأ ةصاخ دمحم يبنلا وأ ةماع ءايبنألا وأ ةكئالملا وأ هللا

 اذإ رك ذُت يتلا تار ابعلا نم ريبك ددع ًاصوصخ ةمث ! عونلا اذه نم باتك يف ًادج

 كرابت ١ ««ىلاعت ١ ««هركذ لج » ««هركذ زع) ء(زعو لج » «« لجو زع») هللا ركذ

 نوراتخي هدعب نم خاتسنلا امك فلؤملاو «( «ىلاعتو هناحبس ««  هناحبس » «« ىلاعتو

 دنع رركتي هسفن لاحلاو . '”اهؤالج بعصلا نم ريياعم قفو مهل ولحي ام اهنم
 . ( «مالسلاو ةالصلا هيلع » «( مالسلا هيلع » «« ملسو هيلع هللا ىلص » ) ءايبنألا ركذ

 مدقت ال قراوفلا هذه نأ حضاولا نم ا

 اهنم هركذت ام داريإب انيفتكا دقل . اهيلإ رشُن مل كلذل .صنلا مهف يف رخؤت الو

 . ( كلذ نمضي ءيش الو ) لصألا وه هلعلف «ل ةطوطختا

 امبر يواستي ًايبسن ًاميدق ًاطوطخم لقنت (ح) دابآرديح ةعبط نأب انفارتعا عم اذه . 8
 ! ! يف امع ًافلتخم أصن ةديدع عضاوم يف انمامأ عضت يهف «كلذ عمو ءأ عم مدقلاب

 اهصن يف هححصن ام لك ركذن نحنف «ل ةطوطختا ءانلق امك ,ءكلذ نم ينثتسن . " ؟

 . هيلإ ريشنو

 بكي ( ةطوطخما خسان نإف ««لجو زع» ةرابع ل ةطوطخلا يف ًابلاغ دجن نيح يف .؟»
 نايحألا بلغأ يف بتكي هنإف ف ةطوطخملا خسان امأ .«زعو لج ١ ةرمتسم نوكت داكت ةروصب
 .(ىلاعت»
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 ثيدحلا لكشم

 ام طوطخم اهب درفنا ةردان ةءارق لك يدقنلا انزاهج يف تبغن مل اننأ امك

 يف (دّرفتم ١ ةملك تاطوطخملا ىدحإ دروت امدنع الثمو ) ىزغم تاذ ريغ تناكو

 نحنف «كلذ نم سكعلا ىلعو . ''[(درفنم9 ةملك ىرخألا تسلا تبغت نيح

 ةدحاو ةطوطخم أرقت نيح كلذ لاثمو ) ىزغم تاذ تناك اذإ ةردانلا ةءارقلا تبثن

 .((لقنلا لهأ » ةيقابلا تسلا تبثت نيح يف (ملعلا لهأ»

 «(ن) نديل طوطخمو ( ش ) نلبد طوطخم نيب ةبيرقلا ةبارقلل ًارظن ءًاريخأو
 اذإ امأ .ةدحاو ةءارق ىلع ناطوطخملا قفتي ةّرم لك يف طقف «ش» ىلإ ديعن اننإف

 .(ش» :زمرلا اذهب اهيلإ انرشأ ءنديل طوطخم نع ش ةطوطخملا تقرتفا

 ناونعلا ةلكشم . ”

 دابآرديح ةعبط يف هل يطعأ يذلا ناونعلاب ةداع فرعُي كروف نبا باتك نإ

 اذه نأ قحلاو .(«هنايبو ثيدحلا لكشم باتك » :روبيكناب ةطوطخم ىلإ عوجرلاب

 ةلاح ءازإ انه نحنف . باتكلل تيطعأ ةريثك نيوانع نم ًادحاو الإ سيل ناونعلا

 ارمأ لكشي ام وهو . يقيقح ناونع ريغ نم باتكل ءاهعون نم ةديرفو ادج ةبيرغ
 هيف ترثك يذلا رصعلا كلذل يمالسإلا قايسلا رابتعالاب انذخأ اذإ ةبارغلا غلاب

 مجارتلا سراهفو ( ميدنلا نبال ريهشلا تسرهفلا باتك اهنمو ) بتكلا سراهف

 .هب اصاخ امسا باتك لك امتح لمحي ثيح

 باتكلا تايمست نيب اهيف قورفلاف . تاطوطخنا هب دهشت ام ىلإ ًالَوأ رظننل

 ! ةحفص ىلإ ةحفص نم فلتخت نيوانع ةدع ةدحاولا ةطوطخملا ىف دجن دقو .ةعساو

 نم(. ) يناثلاو لوألا ءزجلا) : ناونعلا ةحفص «(ل ) جزبيل ةطوطخم -

 باتك لمك » :ةريخألا ةحفصلا يفو .«... معلص هللا لوسر ثيدح بيرغ لكشم

 .(لكشملا

 .ل ةطوطخما هب درفنت ام «ةيناث ةّرم ءكلذ نم يئثتسن . "5
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 نم ىناثلاو لوألا رفسلا : '"ناونعلا ةحفص «(أ) ثلاثلا دمحأ ةطوطخم -

 نم ةعدتبملا ءاوهألا لهأو ةلطعملا ةدحلملا ىلع ذرلاو ةهباشتملا رابخألا ليوأت باتك

 نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلع هب اوضرتعا امم ةضفارلاو ةيمسجلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 اهيف اومهويل ىلاعت هللا تافص يف رابخأو ثيداحأ ةياور يف ثيدحلا باحصأ

 رظنلا لهأ ريغ ىلع كلذ يف نوسبتلي مهو اهيناعمو اههوجو نع فشكلاو ةنابإلا
 .(ةدلبلاو رامغألا نم

 ةيرهدلا ىلع ذرلا يف ثيدحلا لكشم باتك لمك ٠ : ةريخألا ةحفصلا يفو
 ةعامجلاو ةنسلا لهآ ىلع عدبلا لهأ نم نعاط لكو ةلزتعملاو ةضفارلاو ةيمسجلاو

 ىتلا ثيداحألا نم مالسلا هيلع هللا لوسر ثيدح نم هولقن اميف ثيدحلا لهأو

 ْ .«هيبشتلا اهرهاظ مهوي

 ثيدحلا لكشم باتك » : ( ح ) دابآرديح ةعبط ناونع «روبيكناب ةطوطخم -

 ثيدحلا حيحص نم هرهاظ لكشأ ام نايب لمك » :ةريخألا ةحفصلا يفو . « هنايبو

 نوعدتبملا هتياور يف نعطو نودحلملا هاردزاو نومسجملا كلذب سبلو هيبشتلا مهوأ امث

 هليزنتو كلذ حرشو نولطعملا هركنأو نولهاجلا هلفغأ ام هنطاب ىفخ ام حاضيإو
 لومعملا ةنسلا ةقفاومو اهيف كاش ال ىتلا لئالدلاب ىلاعت هللا فصوب قيلي ام ىلع

 1 .(اهيلع عمتجملا ةغللاو اهب

 ثيداحألا ىلع ملكتلا هيف باتك » :ناونعلا ةحفص «( ش ) نلبد ةطوطخم -

 ىرخأ لي تبتك ؛ةحفصلا افق يفو .«مكحملا ىلإ اهذرو هيبشتلا '”اهرهاظ ةروهشملا

 هباشتملا١ : اهتاذ ةريخألا ديلا تبتك «ةيلاتلا ةحفصلا ىف .« ثيدحلاو رابخألا لكشم »

 .(«ثيدحلاو رابخألا لكشم وأ ثيدحلا يف

 ادي لب طوطخملا تخسن يتلا ديلا اهبتكت مل هذه ناونعلا ةحفص نأ هيونتلا ردجي . 37

 ثدحي ام اريثك وهو .اهتباتك ديعأ دق اهلماكب ةقرولاف .ةحفصلا افق كلذكو . اديعااعا
 ناونعلا نأب ضارتفالا ىلإ وعدي ام كانه سيلف اذلو .لامعتسالا اهقهرأ يتلا تاطوطخنلا ىف
 . يلصألا ناونعلل ًانيمأ ًالقن سيل يلاحلا

 .اهرهاظ يتلا :نديل ةطوطخم يف امك ءكش ريغ نم .حيحصلاو .اذك 8
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 ثيدحلا لكشم

 . طوطخلا نم ةريخألا ةحفصلا ىف ناونعلا رهظي الو

 ثيداحألا ىلع ملكتلا هيف باتك » :ناونعلا ةحفص ؛( ن) نديل طوطخم -

 رخآ» :ةريخألا ةحفصلا يفو .(مكحملا ىلإ اهذرو هيبشتلا اهرهاظ يتلا ةروهشملا

 .(هيبشتلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا ىلع ملكتلا باتك

 حاضيإلا يف ءالمإلا باتك » :ناونعلا ةحفص «( ف) ناكيتافلا طوطخم -

 بهاذم لاطبإو اهيناعم نايبو تافصلا يف ةدراولا ثيداحألا هوجو نع فشكلاو

 ةكتسلا لها ىلع هب اويطرتعا اقل رفعملاو ةجسنيحاو ةقماهجلا نما ةعارعبلاو ةدعلملا

 اهيف نومهوتي تافصلا يف ثيداحأ ةياور يف ثيدحلا باحصأ نم ةعامجلاو

 ش . (هيبشت ريغ نم كلذ ةحص ةنابإو هيبشتلا

 . ةريخألا ةحفصلا يف ناونعلا رهظي الو

 ىوس ةطوطختا هذه نم انتزوح يف سيل .(س ) اغآ ميلس طوطخم -
 نم الخ دق وهو «ةرهاقلا يف ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم هعنص يذلا مليفوركيملا

 نيب ءاهالعأ يف لمحت مليفوركيملا ىلع ةقصلملا ةعقرلا نأ الإ . ناونعلا ةحفص

 . (هيبشتلا ىلع اهرهاظ لمحي ىتلا ثيداحألا ليوأت » : ىلاتلا ناونعلا «تافوقعم

 امن ثيداحألا نم رهتشا ام هيف ركذ9 :يلي ام «تاظحالملا 9 ةناخ يف لمحت امك

 امم مهججحو كلذ نم ثيدحلا لهأ فقوم نابأف هيبشتلا [اذكه ] اهرهاوظ مهوي

 سيل طوطخملا نأ ضرتفن انلعجي تافوقعملا دوجوو ةظحالملا هذه . ( هيبشتلا عنمي

 .اضيأ ناونعلا نم ةيلاخ ةريخألا ةحفصلا نأ امك .ناونع ةقيقحلا يف هل

 ةيناطيربلا ةبتكملا ةطوطخم هلمحت يذلا ناونعلا ةحئاللا هذه ىلإ فاضُي -

 باتك و :تربوك هخسن امك ىلاتلا وهو 2«( 7١١017 ةيقرشلا تاطوطخلا ) ةيئزجلا

 ةياطنللاو يدي اوما ةعوتيلاو ةلطعللو ةدحلملا ىلع ةرلاو ثيدحلا لكشم نايب

 لجو زع هللا تافص يف رابخألاو ثيدحلا باحصأ ىلع هب اوضرتعا اميف ةلزتعملاو
 كلذ ةحص ةنابإو اهيناعمو اههوجو فشكو مهماهوأ فالخ ىلع هيبشتلا يفنو

 .«هيبشتلا نم ًاهجو يضتقي نأ ريغ نم
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 رظن ةهجو نم ( ١ :نارمأ نيوانعلا يف ةريبكلا قراوفلا هذه نم صلختسي

 وأ ةدرفنم درت ( اهتاريغتمو ) « ثيدحلا لكشم 9 ةرابع وه بلغي ام نإف «ةيئاصحإ
 دمحأ تاطوطخم نيب دج ةحضاو ةازاوم ةمث (؟ . ”*ناونعلا نم لوأ مسقك

 مسق «ناونعلا يف ناث مسق دوجوب يحوُ ةيناطيربلا ةبتكملاو ناكيتافلاو ثلاثلا

 مسقلا اذه بيكرت ةداعإ ليحتسملا نم هنأ ديب .«.. . ىلع درلاو » ةرابعب أدبي

 .هيف طلتخت يتلا ةفلتخما رصانعلا ببسب يناثلا

 ديعُت ىتلا قئطلا ًاضيأ كانه ! تاطوطخلا هب دهشت ام ىلع رمألا رصتقي الو

 يف ايدل .هجوأ سابتلالا غلبي اهيفو .هفيلأت ىلع ةقحاللا تايبدألا باتكلا ىلإ اهب

 ةمساحو أديبملا ثيح نم ةعطاق نوكت نأ بجي ناك ةماه ةداهش صوصخلا اذه

 يذلا يلبنحلا ملكتملا ( 15/ ماع ىفوتملا ) ىلعي وبأ يضاقلا ةداهش يهو «فالخلل

 لاطيإ» هناونع فلؤمب هباتك ىلع رو ( 7/٠١ ماع يضاقلا دلو ) كروف نبا ايئزج رصاع
 باتكلا ناونع ىلعي وبأ ركذي «درلا اذه لوأ يف ."'«تافصلا رابخأل تاليوأتلا

 كروف نب نسحلا نب دمحم فّئصم لمأتأ نأ متلأسو » :ًالئاق هضقن ىلإ دصقي يذلا
 باتك وه هيلإ راشملا باتكلا نأب ًاملع .(! ) «رابخألا ليوأت باتك هامس يذلا

 نم ةذوخأم يهف «فلؤملا اهقوسي يتلا صوصنلاو ضقنلا ةيقب كلذ ديؤي . لكشملا
 هباتك يف يحوي هنإف «( 47 ماع ىفوتملا ىلاعملا وبأ ) ىنيوُجلا امأ . لكشملا باتك

 نأ هيشي ًاناونع لمحي كروف نبا باتك نأب ( 49 ص «نيدلا لوصأ يف لماشلا»

 ماع ىفوتملا ) يزارلا نيدلا رخف نإف دعب اميفو . «رابخألا تالكشم ليوأت » نوكي

 قلعتي اميف هيبشتلل هصصخ يذلا - ( سيدقتلا ساسأ » هباتك ىف ضرعتي (5

 17126 «ةرهاقلا ) « تاهباشتملا باتك ٠ هايإ ًايَمسُم كروف نبا باتكل - هللا تافصب

 ىربكلا ةيومحلا هتديقع يف ( 1/7 ماع ىفوتملا ) ةيميت نبا بتكيو .( 174 ص
 4151 ةعومجم ) «تاليوأتلا باتك » هتاذ عوضوملا لوح

 نكمتن مل .نيوانعلا يقابل نيكزس اهركذ يتلا ةحئاللا ودبي ام ىلع هدكؤت ام اذه .9
 .اهنم تّبثتلا نم فسألا عم

 ٠. (ريخألاو ثلاغلا ءزجلا جورخ رظتني ) تيوكلا يف عبطلا ديق .
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 ٌةفاضإ «هنأب - ةبوعصب الإ درُث ال ىلعي وبأ ةداهشو - نذإ مّلسن نأ انيلع
 لكشم» ينعنو «455 ماع نم ًاءدب تاطوطخما هتركذ ام ابلاغ يذلا ناونعلل
 يذلا ناونعلا هلعل ؛لامعتسالا هب ىرج باتكلل ناث ناونع دجُو دق ؛(« ثيدحلا
 - انيأترا انه نم .«ةهباشتملا رابخالا ليوأت يأ ””ثلاثلا دمحأ ةطوطخم هتركذ
 : يبؤانتلا جودزملا ناونعلا اذه انتعبط يف دمتعن نأ - رايتخالا نم دب ال ناك ذإ

 . ( ةهباشتملا رابخألا ليوأت وأ ثيدحلا لكشم باتك»

 جهبملاو فادهألاو باتكلا كبح ."

 :يلاتلا وحنلا ىلع فلؤم ؛ةضيرعلا هطوطخ يف «باتكلا نإ

 ١. لوصفلا ) ٌماع عباط تاذ ةمدقم ١14-19 (.

 هذه نوكت نأ ريغ نم «(لّوأ امسق» هيمسن نأ نكمي ام كلذ يلي .؟
 بلص وه ( ١٠6-٠١5 لوصفلا ) لوطألاو (لوألا مسقلا» اذه . ةمئالم ةيمستلا

 يتلا ثيداحألا ليوأت :ةمدقملا يف هعنص يف هدصق نع فلؤملا نلعأ يذلا باتكلا ْ
 .رخآلا دعب ادحاو هيبشتلا ديفت

 نلعُي مل نيقَحلُم نم ةقيقحلا يف نّوكتيو «ناث مسق» كلذ يلي . 4 و *

 ىف ناثحبي نيباتكل دقنلاب كروف نبا ضرعي امهيفو . ةيادبلا يف فلؤملا امهنع
 ةعيزخ نبال ( ديحوتلا باتك » امهو «ةهباشم ثيداغ# يفارآ اهتاذ ثيداحألا
 دحأ يغبصلا ركب يبأل « تافصلاو ءامسألا باتك ٠ مث ١١5-١١5(« لوصفلا )
 /1١1١1-١4.0(. لوصفلا ) ""ةميزخ نبا ةذمالت

 يّمست طوطخما اذه نم ةريخألا ةحفصلا نآب ركذن .لقألا ىلع ناونعلا ةحفص يف ١”.
 .(ثيدحلا لكشم باتك » باتكلا

 ١956(« قرهاقلا ةعبط ) ثلافلا ءزجلا «يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط هلوح عجار ."؟
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 هربتعن نأ اننكمي ال يذلا ( ١4١ لصفلا ) ريخألا لصفلا كلذ يلي .»

 ًايئزج اهيف رركي ةّماع لئاسم ركذ ىلإ فلؤملا هيف دوعي (ليذ » ىلإ برقأ هنإ .ةمتاخ

 .ةمدقملا ىف هركذ دق ناك ام

 وه امإو «ًاكوبحم » سيل ةقيقحلا يف باتكلا نأ عابطنالا ءاطعإل يفكي اذه
 ناذللا ناقحلملاف . دحاو ٌحوضوم اهنيب عمجي ضعب ىلإ اهضعب فيضأ دق ءازجأ

 لصفلا نأ امك .«لوألا مسقلا هل دئاوز امه «ةفاضإ رخآلا ىلإ امهنم دحاولا فيضأ

 انيدل دّكأَت املك ليصافتلا يف انلغوت املكو .باتكلا لماكل ةدئاز وه ىماتخلا

 . (ام الح ىلإ كبحلا ةتيتم يهف ةمدقملا ءانثتساب ) هسفن عابطنالا

 اهحرشب باتكلا بحاص عرشي يتلا ثيداحألا عباتت «لوألا مسقلا» يف

 هنم رظتنُي يذلا بيترتلا دمتعي ال فلؤملاف .هيف بيترت ال اعباتت رخالا دعب ادحاو

 ديفت يتلا ثيداحألا ميسقت نم ةمدقملا يف هركذ املًاقفو هيف ثيداحألا قوسي نأ

 رغبت لهأ عمتجا يتلا ثيداحألا يف لوألا مسقلا : ماسقأ ةعبرأ ىلإ هيبشتلا

 نأ ريغ نم اردان ركذُي امم ضعب نود ضعب هيوري ام يف يناثلا مسقلا ؛اهتحص

 مسقلاو ؛هتحص يف لقنلا لهأ فلتخا ام يف ثلاثلا مسقلا ؛هتحص يف ّكَشُي
 بسح ثيداحألا كلذك ٍبئري الو . هطوقس ىلع لقنلا لهأ عمتجا ام وه ريخألا

 ايروحم ابيترت سيل هنكل ليبقلا اذه نم ائيش كانهو انه دج اننإ  اهرواحم

 نأو ضعب عم اهضعب هابشألا عضوت نأ يعيبطلا نم هنأ انربتعا اذإ ًايضرُم ًامظتنم

 نم تايوتسم ةدع وأ عاونأ ةدع زييمت ىلإ راصُي نأو ءلصفلا هقح نم ام لصفُي
 هيلإ فيضُي يذلا عونلاو ؛ءاضعأو ةروص هللا ىلإ فيضُي يذلا عونلا : هيبشتلا

 مث ؛( خلا نيعلل روهظلاو داعتبالاو بارتقالاو لوزنلاو دوعصلاك ) ماسجألا تافص

 دج اننإ .ةفلتخما فطاوعلاو سيساحألا نم رشبلل فاضُي ام هيلإ فيضي يذلا عونلا

 اهبقعت «( ١٠-٠١ لوصفلا ) هللا ةروص لوح ثيداحألا نم ةلسلس ةيادبلا ىف

 خلا هقكو «هتضبق »و هللا يدي لوح ىرخأ ٌةلسلس ةرشابم نوكت داكت ةروصب

 رابخأ ةرظتنم ريغ ةقيرطب نيتلسلسلا نيتاه نيب رشحنت هنكل .( 5١-707 لوصفلا )

 فكلاو نيديلا نع ثدحتت يتلا ةلسلسلاو اذه .( 7١ لصفلا ) هللا «ةريغ» لوح
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 ثيدحلا لكشم

 رك ذُت ثيح «هتاذ روحملا لوح ةديدج ةلسلس دعب اميف دجن ذإ ,ةلماكب تسيل خلا

 ثيدحلا «ًادرفنم ؛ريثكب كلذ دعب يتأي مث «( ه 4-ه ٠ لوصفلا ) هللا عباصأ ةصاخ

 ثيداحألا ةلسلس يف لاحلا وه كلذكو . ( 5 لصفلا ) « طاطسفلا عم هللا دي » لئاقلا

 يهف «نيثالثلا لصفلا ىلإ نيرشعلاو نماثلا لصفلا نم درت يتلاو مددقلاو نيلثجرلا يف
 لصفلا يف ًاعابت درت ثيداحأ ةثالث اهيلإ فاضي نأ بوسي ذإ ةلماكن يع اضيا

 «رابجلا عارذ ١ ثيدح نإ! ةئملا لصفلاو نيعستلاو سداسلا لصفلاو نيعبرألاو عساتلا

 رخآ ٌثيدح هعم قاسُي نأ يعيبطلا نم ناكو «نيرشعلاو عساتلا لصفلا يف ركذُي

 نيلصفلا ني ذه نيبو ! نيثالثلاو يناثلا لصفلا يف فلؤملا هعضو « عارذلا) ظفل هيف دري

 .كيلاود اذكهو ! 7١( لصفلا ) كحضلا لوح هلصف ةبارغب كروف نبا جردأ

 فيضُي هيف ماظن ال بيكرت لايح اننأب عابطنالا يّرقُي باتكلل رخآ ٌرهظم ةمث

 اهيف عضي يتلا ةقيرطلا ينعنو . ةيئاوشع ةروصب ضعب ىلإ اهضعب ةتوافتم ًاضورع
 ,ردانلا ليلقلا ءانثتساب ءيهف ««لوألا مسقلا» اذه يف لوصفلل نيوانعلا فلؤملا

 هنأ ةّرم لك يف لوقلاب يفتكي فلؤملاف .ةلفغُمو ًابيرقت ةهباشتم اهعيمج نيوانع
 يضتقي ام رخآ ربخ ركذ» وأ ««ليوأتلا يضتقي امم رخآ ربخ ركذ ١ ىلع يتأيس 1

 لكب «وأ خلا «( ىنعملا اذه يف رخآ ربخ ركذ» وأ ؛«هيبشتلا هرهاظ مهويو ليوأتلا

 . . باتكلل سرهف لمع رشانلا ىلع بّمصُي «ةبسانملاب ءاذهو ! (رخآر بخ » «ةطاسب

 يناثلاو ةميزخ نبال لوألا نيصّصخْملا «نيقحلملا» يف رركتي هسفن رمألاو

 ةرابع ودعت ال ( ٠-١140 ةريخألا لوصفلا ءانثتساب ) لوصفلا نيوانعف . يغبصلل

 «ثيداحألل ًايقيقح ًايروحم ًابيترت ظحلا نسحلا انه دج انك اذإو .«رخآ لصف»

 «دقنلاب امهل ضّرعتي نيذللا نيَقّلوملل امنإو كروف نبال دوعي ال كلذ يف لضفلاف

 «...ركذ مث » «(.. .ركذ مث )١ ةحفص رثإ ًةحفص صنلا ةقحالمب ,هتهجل «ًايفتكم
 ىلع هنم (لوألا مسقلا) يف «فيلأتلا نم باتكلا ّرلخ ريسفت يف اننإ

 نم هزفق يف «فلؤملا لعلف . دوصقم هنأب ضارتفالا «لاقي ّقحلاو «دعبتسن ال «لقألا

 للملا لازنإ مدع ىلإ فده «لوألا عوضوملا ىلإ دوعي نأ لبق رياغُم رخآ ىلإ عوضوم
 يف ةبّرجا لئاسولا كلذ يف امدختسم ءلضفأ ةروصب ههابتنا ءاعرتسا ىلإو ئراقلاب
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 ببسلا نأ الإ . ( ةريثكلا ةيرعشلا دهاوشلا هب انرّكَذُت ام اذهو ) ةيبدألا تافّتصملا

 نبا نإ .هنم ىلوألا ةكبسلا يف لجترم باتك ءازإ اننأ ,حجرألا ىلع ءوه يقيقحلا

 ةحفص يف اهدجن ةرابع يهو ؛'"«ءالمإ) نع ةمدقملا ةيادب يف ثدحتي هسفن كروف

 «ناكيتافلا ءثلاثلا دمحأ ) افنآ اهانركذ يتلا تاطوطخملا نم ثالث يف ناونعلا

 امنيح فلؤملا اهيف عقو يتلا تاوفهلا ضعب رتسفي اذه لعل . ( ةيناطيربلا ةبتكملا

 لعفي مل هنأ نيح يف لبق نم كاذ وأ رمألا اذه حرش دق هنأ عضاوملا ضعب يف لوقي

 .ءالمإلا بتاك هتبشُي مل هيلإ ريشُي يذلا حرشلا لعلف .”*كلذ
 يوني يتلا ةقيرطلاو اهيلإ فدهي يتلا ةياغلا ةمدقملا يف كروف نبا ركذي

 نهار ةيتسلا لهأ نع عافدلا يه - لقألا ىلع ةئّلعُلا هتياغ - هتياغ نإ . اهعابثا
 موجهلاب مهل ضّرعتي نيذلا ( «ةعامجلاو ةنسلا لهأ » «( ةنسلاو قحلا لهأ» «( قحلا

 مهلقنل هيبشتلاب مهنومهّتيو - ةصاخ ةروصب ةلزتعملا دصقي - («نوعدتبملا»

 الإ حصت ال ةمهتلا هذه نأ فلؤملا لوقي . «هيبشتلا اهرهاظ مهوي » يتلا ثيداحألا

 انيمي هلل نأ اودقتعاو ىفرحلا اهانعمب ثيداحألا هذه اومهف دق لقنلا لهأ ناك اذإ

 نأ الإ . ثيداحألا كلت يف كلذ دورو دّرجمب ؛خلا ؛نيمدقو ًاقاسو ةقيقحلا ىلع
 بلغي يتلا ةقرفلا ىلإ ةفاضإلابف .ناتقرف ثيدحلا باحصأف .كلذك سيل رمألا
 لئالددب ًادّيج نوملعي ءالوهو . «رظنلا لهأ» ةقرف كانه ««ةياورلاو لقنلاو اهيلع
 لوقت لئالدلا كلتف .ناسنإلا هبش ىلع هللا رّوصتب ميلستلا نكمي ال هنأ «لوقعلا

 تازّيمم نم ةزّيمم ةيأ هل سيل هنأو ضاعبأ يذ ريغ يأ ( دحاو » هللا نأ ةرورضلاب

 لاحلا هذه ىف .«ثداوحلل َلَحَم » هنأ وأ «ةرواجملا»و ( ةّسامملا»و «دحلا دك ماسجألا

 لعفي امك ؛كلذ فاللخب ىحوت ىتلا ثيداحألا ضفرن نأ ال نذإ انيلع بجي

 تاتش هلففي انتوهو# اهدكاوفو اهيناقم نع ثحبنو اهلّوأُت نأ لب ««نولطعملا»

 رمألا قلعتي امدنع لاحلا يه امك ًامامت «( ةرعاشألا دصقيو ) ةنسلا لهأ نم رظنلا

 .ةعملا دعب سداسلا لصفلا يف «انيلمأ؛ لعفلا ًاضيأ عجار .81

 حالف أ حج 740/1 ج 148,5 ح 35+ را” ح 5١8 تاحفصلا عجار ."4
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 ثيدحلا لكشم

 نم ًائيرب نوكي نأ ريغ نم ؛كروف نبا يعاليو .نآرقلا يف «تاهباشتملا» تايآلاب
 امنيح «ىعازوألا صخألا ىلعو ( فلسلا » رمأ ضقانُي ال هلوقي اميف هنأ «ةّينلا ءوس

 نأ ريغ نم » يأ (« تءاج امك اهوّرمأ ) هيبشتلا ديفت ىتلا ثيداحألا صوصخب اولاق

 باحصأ نم ةقرف الإ ,هلوق دح ىلع «مْرلُي ال رمألا اذهف . (اهانعم نع اوثحبت

 ثيدحلا نم هلقنت ام ليوأت ىلع ردقت ال يتلا ةقرفلا ةّودلا هجو ىلعو ثيدحلا

 ءاج امك «ليوأتلا ىلإ نودتهي نيذلا «ملعلا يف نوخسارلا» امأ . ًاحيحص ًاليوأت

 .رمألا كلذب نيِمّرلُم ريغف «( 7,7 ) نآرقلا يف

 اذه يف ,مهبراحي نيذلا نييقيقحلا موصخلا ىلإ يدنهت:نأ انل جيتي اذه

 . ةلزتعملا اوسيل موصخلا ككلوأ نإ . « فلسلا» ةيارب ًابذك ًايمتحم كروف نبا ءددصلا

 ةيلجب ثيداحألا كلت ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ مه موصنلا نإ .اهيلإ تفتلُي نأ

 نيَمَدَق وأ امدق هلل نإ نودقتعيو «ىفرحلا اهانعمب اهنومهفيو ةحيحص اهنوربتعيو

 ًالعف لزني هنإو ؛ةقيقحلا ىلع (ٍبُجُحلا ءارو» وأ «ءامسلا ىف» هنإو «ةقيقحلا ىلع

 ؛كروف نبا هبراحي يذلا مصخلا نإ .ةباحصلاو يبنلا لاق كلذك هنأل «خلا «ةليل لك

 وبأو ( ١14١ ماع يفوت ) لبنح نب دمحأ اهلّثمُي ىتلا (ةيفرحلا ةيّئُسلا) هذه وه

 ركب وبأو ( 1١١ ماع يفوت ) ةميزخ نب ركب وبأو ( 787 ماع يفوت ) يمرادلا ديعس
 ئدابملا مساب هلعفي امنإف ءكلذ لعفي ذإ وهو .مهريغو 7٠0( ماع يفوت ) يّرجآلا

 !ءالوه ةنسلا لهأ ءادعأ دلأ ( ةيمهجلا »ب ةبارق اذ «يّنُسلا وه ءهنم لعجت يتلا جهانملاو

 ل ل
 «ةنسلا لهأ مهنم نم ىناع نيذلا (نيعدتبملا » فانصأ هتمدقم ةيادب يف درسي امدنع

 «خياشملا) دعب اميف ركذي امدنع هنأ الإ .'”ةمئاقلا سأر يف ةيمهجلا ركذي هنإف

 امب «عدبلا» عيمج دروت يتلا - ةيديلقتلا ةمئاقلا هذه ادع ام يف هنأ ركذلاب ردجي ."ه

 اميف رهظي ال «ةيمهجلا» ظفل نإف - («ةضفارلا»و جراوخلاك «هركذ ىلإ ماقملا وعدي ال ام اهيف

 امإ :نيدالحم نيعضوم يف كلذو ؛ةميزخ نبال ديحوتلا باتكل ةصّصخْملا تاحفصلا يف الإ دعب

 «ةعيزخ نبا نأ ىلع ليلدلا ةماقإ لواحي امدنع امإو «ديحوتلا باتك صن كروف نبا لقني امدنع
 .ةلأسملا كلت يف مهيأر - مهضقني نيذلا - ةيمهجلا كراشي «هللا مالك ةلأسم صوصخب
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 نأ ًادّكؤم «هيبشتلا ديفت يتلا ثيداحألا ريسفت يف هلبق نم اوبتك نيذلا ةثالثلا

 لوأ نإف «( سداسلا لصفلا ) هوركذ ام قايس يف يوتست ةمهاسم يه هتلواحم

 ءادعأ دلأ دحأ ,يجلثلا عاجش نب دمحم مسا وه هملق ىلإ ردابتت يتلا ءامسألا

 درلا) هباتك نم ةديدع عضاوم يف فنعب ديعس وبأ همجاهي نمت يمرادلا ديعس يبأ

 ! ' 'ةيمهجلا سرت هب هايإ اتعان ( يسيرملا ىلع

 يفوت ) ةيمههجلا ملغ يسيرلا رشبكت ؛( 110 ماع يفوت ) يجلثلا نب ناك دقل
 هراقتحا هتايح ةليط ًارهظُم هنع ًالضانُم يفنحلا هبهذمل ةريغلا ديداش ًايفدح «(

 ثيدحلا باحصأ نم ؛«ىفنح نع ردصي رمألا ةبارغ ىلع ًاضيأ ناكو .” ”يعفاشلل

 لادتعالا نازيم يفو ( 0756. ,5 ) دادغب خيرات يف هركذ درو ةفصلا هذهبو !

 نأ ديب .""(770,9-5751) رجح نبا بيذهت يفو ( 57/54-هالال ," ) يبهذلل

 نآرقلا ةلأسم لوحف .عّقوتن نأ نكمي امك «ريكفتلا ميلس » نكي مل ث دحمنا اذه

 يفو .« ةفقاولا ) ءاول تحت يوضني يجلثلا نبا ناك ,قولخم ريغ وأ قولخم وه له

 هفصو اذامل ْنَذِإ مهفن نحنف . "*ةلزتعملا لوقب لوقي ناك «ّماع لكشب مالكلا لئاسم

 .ًاهوبشم ًاثالحم هلعجت كلت هتاداقتعاف .«ىوه بحاص عدتبم ٠ هنأب لبنح نبا

 ةملكلا هذه نأ الإ .«باّذك » هنأب ثيدحلا باحصأ طاسوأ يف ابلاغ مهَتُي ناكو

 يفوت ) يجاسلا ىيحي نب ايركز لوق ىلعف .عيمجلا دنع دحاو ىنعم اهل نكي مل
 نع ثيدحلا لاطبإ يف لاتحا» دق يجلثلا نبا ناك ؛ةيعفاشلا نم (( 7١17 ماع

 «(1558 ماع يفوت ) يدع نبا امأ . !'«هيأرو ةفينح يبأل ةرصن هذرو هللا لوسر

 .ه98١484/1 رمر 35
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 ثيدحلا لكشم

 هلوق لح ىلع ناك ذإ ةمهتلا هذه ضيقن ؛ءاحنألا نم وحن ىلع «هيلإ بسني هنإف
 نمو .؛'«اهب مهبلثيل ثيدحلا باحصأ ىلإ اهبسنيو هيبشتلا يف ثيداحأ عضي )
 هدجن يذلا «ليخلا قرع» ثيدح يدع نبا هركذي ام ءاهعضو يتلا ثيداحألا
 .نيعستلاو نماثلا لصفلا ىف انه

 ل ب ل نك روف «ةلوععلل نم تخلل لناقلا وب لوقي «نمآلا ةعيقس عام
 . 'ةفينح يبأ بهذم ( ثيدحلاب ىّوق» دق ريخآلا اذه نأ - يجلثلا نبال ةوادعلا

 درلا يف باتك ٠ ,هقفلا يف ةديدع تافنصم ىلإ ةفاضإلاب «يخلبلا هيلإ هبسني امو
 تسرهفلا هركذي يذلا «ريبكلا ١ فنصملا وه باتكلا اذه لهف .(ةهّبشُلا ىلع
 ثيدح امأ .ًادج لمتحم اذه ؟ «راثآلا حيحصت باتك ١ ناونع تحت ( 51١ ص)

 «يجلثلا نبا يرصاعم نم نوكي داكي وهو ؛يمرادلا ديعس ابأ نإف ؛(ليخلا قرع»
 ريغ نم (ريسفتلا اذه ىتبتيس كروف نباو ) ثيدحلا اذهل يجللا نبا ريسفت لقني
 *”ثيدحلا كلذ عضاو وه يجلثلا نبا نأ ىلإ ادبأ ريشُي نأ

 نع عافدلا ضرعم يف كروف نبا فرتعي يذلا لجرلا لاح لك ىلع وه اذه
 ! ةبيرغلا ةقرافملل ايف .هوقبس نيذلا لوأ هنأب «« فلسلا » مساب ,ثيدحلا باحصأ
 نم قحلي اميف ًاضيأ هركذي لب «ةمدقملا يف يجلثلا نباركذب يفتكي ال وهو
 ًالقان «ةّرم ةرشع عبرأ نع لقي الام ( ةّق ةّقدلا هجو ىلع (لوألا مسقلا ١ يف ) باتكلا
 ةرابعلا هذهل ىطعُي نأ حصي يذلا ىنعملا يف ةوأ ؛كاذ وأ دانسإلا اذه ةميق يف هيأر

 ىلع ةردصم هنن ضعبلاب .تالاخلا يمج ف فاليزات ىتكالا نإ .ةقائن وأ

 لك يف» هللا نأب لئاقلا (راجنلاب كلذكو ) ةلزتعملاب صاخلا ئطاخلا بهذملا ؛هلوق
 «أطخلا» اذه ىلإ ةراشإلاب يفتكي كروف نبا نأ ديب .( 8١٠ 2*”ه ص) (ناكم
 ذوحتسي يذلا ىموجهلا بضغلل رثأ يأ نم ةيلاخ ةيعوضوم نوكت داكت ةراشإ
 1 يسيرملا هذاتسأ وأ يجلشلا نبا ىلع هدر يف يمرادلا ىلع

 77١,5. بيذهت ؛؟10/7--8ا ءامسأ.١4
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 يلاتلاب انعسي الف . ( كش ريغ نم ًايئاهن ًانادقف ) دَقُق دق يجلشلا نبا باتك نإ

 ةرشع عبرألا ًامتح ىدلعتت تاراعتسالا هذه نآل «كروف نبا هنم هراعتسا ام رتلق نأ

 ماكحأب ةّرم نم رثكأ ءيرجي كروف نبا ملق دجنل ائنإو .ًافنآ ةروكذملا ةحيرصلا ةّرم

 هلوقي ام لاثملا ليبس ىلعو «هضراعم ىلإ لبق نم اهبسن دق يمرادلا ناك تاليوأتو
 فعاجرإ وأ ؛”ةمركع وأ ةةورمم نب هللا ةيعااهلقت, علا كثيداحألا قفص نع

 نيملسملا ءاعد ىلإ :: ندع ةّنج يف يِتر ىلع تلخدو لئاقلا ثيدحلا صوصخب

 داّمح طيلخت لوح هلوقي ام كلذكو . ؟'خلا «اربُ ًاثعش انبر كانيتأ» مسوملا يف

 . يجلثلا نبا هردصم نوكي نأ بجي اذه لك . *"ةملس نب

 فلؤملا ءيجلثلا نبا دعب ًاسأر ؛هوقبس نيذلا ةمئاق يف كروف نبا ركذيو

 ةرهش ني ال ياثلا باكا: «ثييدتللا فلعتم ليراو» حام ةيد وبا فوزعلا

 ثيداحألا ليوأتل ( هماسقأ عيمج يف ال ) هنم مسق يف ضّرعتي يذلاو ؛هفلؤم نع
 نكمي ال نم وهف . *'ةبيتق نبا فقوم ديدحت بعصلا نم هنإ .**هيبشتلا ديفت يتلا
 - دض ثيدحلا لهأ نع عافدك هسفن حرطي هباتكو .ةيمهجلا عم فطاعتلاب مهماهثا

 يأ ) «يأرلا باحصأ »و ( لاوحألا مظعم يف ةلزتعملا نم ) ( مالكلا باحصأ )

 باتك ٠ هناونع ًابْيتُك عضو دق ىرخأ ةهج نم وهو . ( يجلثلا نبا باحصأ فانحألا

 بتكلا دحأ ربتعُي ابيتك ؛(ةهبشملاو ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فالتخالا

 دئاقع» نمض دوجوم ) ةلزتعملاو ةيمهجلل ةيداعملا تايبدألا يف ةيكيسالكلا

 . 155/1١55 رمر عجار ءا/ل١ ص .؛

 198/١54. رمر عجار 5١5,« ص . 8

 07١/174. رمر عجار 197 ص .5

 591,١. نازيم عجار «7305و 155 ص .

 . «هيبشتلا يف ثيدح اولاق » ةحوتفملا باوبألا يف ءرصحلا نود ءصوصخلا هجو ىلع . 8

 59,1951 سيراب لعاب 8 1“ ةرصهعع لع 1“طمتطصت»0ع انباتك ةلأسملا هذه لوح عجار .
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 ثيدحلا لكشم

 لبنح نبال «ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا» بناج ىلإ 2١917١ ةيردنكسالا «(فلسلا

 فتقوم . ( يمرادلا ديعس يبأل « يسيرملا ىلع درلا )و ( ةيمهجلا ىلع درلا ١ بناج ىلإو

 قوم وه ؛هيبشتلا ديفت يتلا ثيداحألا صوصخعب ءاذه ريخألا هبيتك يف ةبيتق نبا

 ًامهف لب ًايزاجم ًامهف مَهفُت : د نأ بجي ال ثيداحألا هذه نأ ربتعي ذإ «نييفرحلا »

 .«فيك البو ريهشلا ادبملاب ًالمع «كلذ نوكي فيك لءاستن نأ ريغ نم ًايفرح

 . ًاديكوت ّلقأ ىفرحلا فقوملا اذه ودبي « ثيدحلا فلتخم ليوأت ١ يفف «كلذل ًافالخو

 ضرضختي» حوضرب لوقي هيمن نبا نا الإ :"”كلادهو ايه يقرحلا فقول | ذه: همافإ

 ىفرحلا هاجتالا نيبف . ””(هيبشتو ليثمت اذه نإ) :هيبشتلا ديفت ىرخأ ثيداحأ

 نبا هانبتي يذلا ةيفرحلل ضقانملا هاجّتالاو ىمرادلا ديعس وبأ هفقي يذلا يجهنملا

 اعبر افرع يرسل اكو هكيزلل ا فردت برا باو ةطنق يجادل
 (رشع سداسلا لصفلا يف ) ةدحاو ةّرم ةبيتق نبا هباتك للخ كروف نبا ركذي .

 فيدخل ضورتسحم: كلذ قوق ةييرخ ةقب وهو !: ةقنلاب هيلإ هكيوعي نبل هركلينؤهو

 موللاب ةبيتق نبا ىلإ كروف نبا هجوتي ««هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» لئاقلا ريهشلا

 نم لوقي هنأ نيح يف ؛«روصلاك ال ٌةروص هلل ةهج نم هلوقل ضقانتلاب هايإ ًامهتم
 ةهباشُم مدآ ةروص نإ :ىرخأ ةرابعبو ) (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ ) ىرخأ ةهج

 يف هدجن ال هلك اذه نأ قحلاو .(! ىرخأ ةروص ةيأ اههبشُن ال يتلا هللا ةروصل

 ىرخأ ةخسن كروف نبا يدي نيب ناك له .هفرعن يذلا ( ثيدحلا فلتخم ليوأت »

 ىلإ بسني كروف نبا نأ مأ ؟ انتلصو يتلا ةخسنلا نع ةفلتخم ةبيتق نبا باتك نم

 ةبيتق نبا ضفري «« هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب نمؤملا بلق » لئاقلا ثيدحلا صوصخب . ٠

 الو انعباصأك عيصإ لوقن الو :لوقلا ىلإ صلخيو ةمعنلاب عبصإلا رّتسفي يذلا يزاجما ليوأتلا

 فلتخم ) (انم اعيش هبشي ال لجو زع هنم ءيش لك نأل انتاضبقك ةضبق الو انيديأك دي

 .انعباصأك تسيل اهنكل ةقيقحلا ىلع عباصأ هلل نأ ىرخأ ةرابعبو ٠

 هنم تبّرقت ًاربش ىلإ بّرقت نم لئاقلا ريهشلا يسدقلا ثيدحلا يف لاحلا وه كلذك . ١
 «ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا » نأ نم سابع نبا نع لقت امو «( 5١ فلتخم ) «اعارذ
 .(719 فلتخم)
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 ةمدقم

 اهيف ركذي يتلا ةديحولا ةّرملا نأ لاح لك ىلع تفلملا نم ””؟ صنلا هرمضُي ام صنلا

 ةروص هلل ) يفرحلا هفقوم ماهتالا عضوم عضيل هركذي امنإ ةبيتق نبا مسالاب كروف نبا

 . (انعباصأك ال عباصأ هل نأ امك ««روصلاك ال اهنكل ةقيقحلا ىلع

 ةيدشت اكلك كانك عن اروطع عا هتشلا ينويك نياق
 نأ جتنتسنل نيباتكلا نيب نراقُت نأ يفكي . ةحارص اهيف ركْذُي يتلا ةديحولا ةّرملا

 فلتخم ليوأت باتك ًايفرح ًالقن ةطاسب لكب لقني «ةديدع عضاوم يف ؛كروف نبا

 وأ ليوأتلا اذه بسنيف ةهازنلا ضعب هسفن يف دجي نايحألا ضعب ىف هنإ . ثيدحلا

 (ملعلا لهأ ضعب ) ؛ 55 ص ( مهضعب ٠ ) لوهجم ىلإ «ةبيتق نبا نع ذوخأملا «كاذ

 لقنلاب يفتكي لاوحألا مظعم يف هنكل . ( 175 ص «انباحصأ ضعب» 4١59 ص

 ثيدحلا فلتخم ليوأت بحاص نم ريعتسي ال وهف . ًايفرح نوكي داكي ًالقن هنع

 نبا اهيف درفني يتلا ةقيرطلا ًاضيأ هنع لقني هنكل ء«بسحو كاذ وأ ليوأتلا اذه

 ءامبر أطخ نع ءاهيف بكري ىتلا ةقيرطلا وأ ,””كاذ وأ ثيدحلا اذه ةغايصب ةبيتق

 ةرشابم كلذ لك ذخأ دق كروف نبا نأ دّكؤملا نم سيل هنأ الإ . ”؟كاذ وأ دانسإلا اذه

 ””يدهم نبا ربع ؛نايحألا ضعب يف «كلذ لعف هنأ ودبي لب ؛ةبيتق نبا باتك نم

 يدهم نبا ناكو «ةبيتق نبا نع لقني امم رثكأو ةرثكب ًاضيأ كروف نبا هنع لقني يذلا
 .ةحار لكب ةبيتق نبا ءهرودب ءبهن دق

 «لوقي ام ىلع ءهتلواحم يف كروف نبا اوقبس نيذلا ةثالثلا خياشملا دحأ

 ةبسنلاب ,هنكلو ةرهش مهّلقأ وه .يربطلا يدهم نب دمحم نب يلع نسحلا ابأ ينعنو

 هنكل .هتافو خيرات الو هتدالو خيرات فرعنا ال اننإ .ةيمهأ مهمظعأ «لكشملا باتكل

 ١ . ح 55 ص رظنا ١.

 ح 5” ص)رفاكلا دلج ثيدح وأ ( ه ح ه5 صر دوسألا رجحلا ثيدحك .ه؟ ١(.

 ا نمرطلا

 ح 148 ص ؛7 ح 140 ص ًالثم رظنا . و ١ كروف نبا لقني امك . ١جادم»+ صو؟-

 نع نكل ثيدحلا فلتخم ليوأت باتك نع ال «تابسانملا ضعب يف «يدهم نبا ربع « ًاضيأ

 1١-7 ح ”١87 ص ؛4ح 9١ ص ةصاخ عجار «ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ باتك

 قد



 ثيدحلا لكشم

 . يرعشألل نيرشابملا عابتألا ليج ”'ركاسع نبا نييبت يف ةرعاشألا تاقبط يف لّقمُي

 دق يدهم نبا نوكي نأ ضرتفملا نمف 487 4 ماع تام دق ريخألا اذه نأ انملع اذإو

 0 .ريدقت دعبأ يف 7٠ ىلاوح دلو

 نسحل انلصو يذلاو كروف نبا هيلإ ريشُي يذلا باتكلا كلذ بحاص هنأ ىلع موقت

 ريدقت نكمي الو ةدوقفم ةريخألا تاحفصلا نِإ) لماك ريغ لكشب نكي نإو ءظحلا

 ناك . *(عيماجم 59١ ) ةيرهاقلا بتكلا راد يف ةظوفحم ةطوطخم يف «(اهددع

 تالكشملا ثيداحألا ليوأت باتك » ءركاسع نبا لوقي ام ىلع «باتكلا اذه ناونع

 باتتك» وه ًافلتخم ًاناونع لمحتف ةرهاقلا ةطوطخم امأ .«تافصلا ىف ةدراولا
 نأ ول امك ؛««ناهربلاو ججحلاب اهنايبو (اذكه ) ةحّضوملا ةلكشملا تايآلا ليوأت

 .نائطاخ ةقيقحلا يف ناناونعلا . *””ثيدحلا نود نآرقلا يف ة ارصحاكعيبي بانكلا

 امب يلاوتلا ىلعو دحاو تقو يف ثحبي يدهم نبا باتك نإ .نيلماك ريغ امهف
 1 ١ . ثيدحلاو نآرقلا يف هيبشتلا ديفي

 عَمّللا باتك نم ًاقيقد ٌءاحيتسا ةاحوتسم ةيمالك ةئطوت دعبو ةمدقملا يف

 :هيبشتلا ديفت يتلا صوصنلا ددص يف يئدبملا هفقوم يدهم نبا حضوي «''يرعشألل

 ًافالخ ءرشبلاب هللا هّبْشُت هّبشُت يتلا فاصوألا لوبق ىرخأ ةرابعبو .هيبشت الو ليطعت ال

 نيذلا (ةهّبشُألا » هلعفي امل ًافالخ ءاهليوأتو اهلوبق «ةيمهجلا «هلوق ىلع .هلعفي ا

 141”١7, ١98-١95. قشمد ,«ىسدقلا ةعبط «يرتفملا بذك نييبت . 5”

 فلتخم داريإ يف ًاقيقد ًايخيرات ًالسلست ؛رهظي امك «عبتي يذلا ركاسع نبا نإ . 7
 . 719 ماع يناثلاو 71/١ ماع لوألا ايفوت نيلجر نيب يدهم نبا عضي «ةرعاشألا تاقبط

 ضعب كلذ يف امب يقهيبلل تافصلاو ءامسألا باتك يف ارارم باتكلا ركذ درو دل .8

 2 . . ظلعان 3 !"ة:238ء انباتك كلذ لوح عجار «بتكلا راد ةطوطخم يف ظفحُت مل يتل عطاقملا

245-417 

 ١578(. ولع) (تايآلا لكشم هك باتكلا ركذي يذلا ىبهذلا هدّكؤي ناونعلا اذه .

 ةعبط «عمللا باتك نم 8و 4 و ” تارقفلا ًايفرح ًالقن ىلوألا تاحفصلا لقنت . ٠
 لاحلا وه امك ) قالطإلا ىلع ركْذُي ال ءكلذ عم ,يرعشألا مسا نأ هيونتلاب ردجيو . ىثراكم

 .(! لكشملا باتك ىف اضيأ
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 ةمدق

 .انعدخي نأ بجي ال طسو فقوم هنأ يعالي يذلا فقوملا اذه .ًايفرح ًالوبق اهنولبقي

 هذهو ) ةهبشملا مه ,دعب نم كروف نبا ماصخأك «نييقيقحلا يدهم نبا ماصخأ نإ

 ىف تعضُو دق ةيمهجلا تناك اذإو .نويفرحلا نويّنُسلا يأ ؛(رارمتساب درت ةملكلا

 نفقا نآلو ءكلذ بّلطتت دق ةيضقلا نلف «تنيدأو ةلداعملا نم ىرخألا ةّقكلا

 تاذلاب مهج ىلإ عقاولا يف بسنُي يذلا يلاغملا فقوملا ةيلامجإ ةروصب اهيلإ بسني

 نأ الإ . سكعلاب سكعلاو هللا نع لاقي ال قئالخلا نع لاقي ام لك نأب لوقي يذلاو

 نيدذلا كئلوأ مه «ةميزخ نبا وأ يمرادلاك يفرحلا هاجتالا باحصأ رظن يف «ةيمهجلا

 «ىنعملا اذهبو . زاجم هنأ ىلع ةنسلاو نآرقلا يف هيبشتلا ديفي ام لك ريسفتب نولوقي

 . مهراثآ يعباتم نمو ةيمهجلا عم «ةقيقحلا يف .يدهم نبا نإف

 دق ظحلا نأ الولو . ''ادبأ هباتك للخ يدهم نبا ركذي ال كروف نبا نإ

 نيدي لح يأ ىلإ رزحي نأ دحأ ناكمإب ناك امل ءيدهم نبا باتك انلصوف فعسأ

 عطقني ال يدهم نبا نع لقنلاف ءانتاظوحلم نم نيبتيس امكو . لكشملا باتك هل

 ال لقنلا اذهو . (ًابيرقت فرحب افرح ةلوقنم اهلماكب عطاقم ) « لوألا مسقلا ١ ةليط

 ىلع ركذن . (اهدانسإ كلذك ) ًاضيأ ثيداحألا صن نكل «طقف ليوأتلا لوانتي

 ىف «لئاقلا ثيدحلا ىف نيعبرألاو دحاولا لصفلا يف درو ام رصحلا ال لاثملا ليبس

 يدهم نبا رارغ ىلع ءأرقي كروف نباف :« مهيلإ هللا ككحضي ةثالث ٠ ؛ةعئاشلا ةياورلا

 ثيدح قوسي نيح «نيعبرألاو سماخلا لصفلا يف .«كحضي ١ نم ًالدب (بجعي
 امب اهرسفيو يدهم نبا نع اهريعتسي ةرصتخم ةياور دروي هنإف «« تاحبسلا»

 نيثيدح دحاو ثيدحك دروي «نينامثلاو دحاولا لصفلا ي ىفو .ريخألا اذه هب اهرسفي

 نمد»و . .يئادر ءايربكلا ») رخآلا نع دحاولا نالقتسم ةداعلا يف امه نييسددق

 دقو . رخآلا دعب دحاولا ًاعم امهدروي يدهم نبا نأل اذه .ًاربش ينم برتقا

 ئطخُي نأ ءكش ريغ نم ةعرسب هايإ ًائراق «يدهم نبا نع لقني وهو .هل ثدحي

 « يرابنألا نبا» نم ًالدب « يبارعألا نبا » بتك دق هدجن 271 ص يفف . .لقنلا ىف يف

 ١ ص عجار ؛لوهجم ىلإ راسُي امك ًانايحأ هيلإ ريشُي هنإ ١57 ح ١9848 ح ١.
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 ثيدحلا لكشم

 نبال رعشلا نم تيب ) يرعشلا دهاشلا نم لعجي ام اذهو ؛يدهم نبا هبتك ام وهو

 («ىور» ظفللا نأ دجن ,نيسمخلاو سماخلا لصفلا يف .ةيخيرات ةطلاغم (زتعملا

 ةملك نأ نيبتيو .موهفم ريغ صنلا لعج دق ثيدحلا لوأ ىلإ ةرغ ىلع فاضملا

 تجتتن امنإ نيرشعلاو عبارلا لصفلا يف هقوسي يذلا ثيدحلا يف ةدراولا «ةيرّذلا»

 . يدهم نبا باتكل ةئطاخ ةءارق نع

 هقبس يذلا نم ةصاخو «هيقباس نم ًاريثك ريعتسي كروف نبا نإف ءىرن امك

 ةفاضإلابف .ال دّكؤملا نم ؟ ةيبدألا ةقرسلاب همهّمتن نأ ءاذهل ءانل زوجي له .ةرشابم

 ريغ « فلؤملا قوقح » موهفم نأو ءرصعلا كلذ يف ًاتباث ًاديلقت ناك رمألا اذه نأ ىلإ

 . هنم هرظتني نأ هيلع بجي امب ءدب يذ ئداب ئراقلا حراصي كروف نبا نإ ءدوجوم

 ءيشب يتأي نل «هيبشتلا ديفت يتلا ثيداحألا ليوأتو هيبشتلا ةلأسم لوح ءوهف

 باغ ام هوركذ ام ىلإ افيضُم هوقباس هأدب ام لمكي نأ ديرُي امنإو «ةدلجلا لماك ديدج

 ام اذه .صوصنلا هذه هب ذدخؤت نأ بجي يذلا ليوأتلا نمو صوصنلا نم مهنع

 :اهنم هفقومو هيقباس تافنصم لوح سداسلا لصفلا يف هلوقي

 طابنتسا نم هيف دهتجا امو ًافرط كلذ نم ركذ دق مهنم دحاو لك ُتدجوف ١

 نأ نكمي ام عيمجل ًابعوتسم يدنع هوركذ ام عيمج نكي ملو .ًاذبن هيناعم ضعب

 نع ثحبلاو اهليوأت بجي ام ءاهوركذ ام رثكأ ارابخأ اندجو دق لب «هيف ركذُي

 اميفو .هوركذ ام ىلإ اهتفاضإ ىلع انمزعف ؛حيحصلا هجولا ىلع اهجيرختو اهيناعم

 (ةقيرطلا كلت ىلع اهانجرخأ دئاوز اهيف ركذن ءًاهوجو هل اوجّرخو هولوأت ام هوركذ

 يف فّئص دقو هركذ دق ًانالف نأب هيلع يرازلا هبيعيف ًاخسنو ًالقن انباتك نوكي الث

 ملام يناعم دئاوزو ءاهيف انيناعم دئاوزب هوركذ ام انباتك يف كل عمجنل «كلذ

 .(اهنم هوركذي
 ًانيقي دالحُت نأ انل حيتُت يعلا لئاسولا انيدل سيل ءاهتاذ صوصنلا صوصخب

 نبا باتك انيدل سيلو يجلثلا نبا باتك انيدل سيل .اهيلإ كروف نبا هفاضأ ام

 ةفورعملا ثيداحألا ضعب رابخألا هذه دادع يف نوكي نأ زئاجلا نم . هلماكب يدهم
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 لصفلا ) ةيمدآلا ةيرذلا اهنم تقلُخ يتلا «ةضبقلا ١ ثيدح ؛لاثملا ليبس ىلع ءًادج

 ( نوسمنلا لصفلا ) هّقك ىف هللا اهلعجي يتلا ةقدصلا ثيدحو ( نورشعلاو يناثلا

 يتلا «ةلصلصلا ثيدحو (نوسمخلاو عباسلا لصفلا ) «هللا دعاسال تيجو

 7"( نوعستلاو عساتلا لصفلا ) يهلإلا مالكلا اهث دحُي
 نإ . فيرط ديدج نم كروف نبا هفاضأ ام ىرن نحنف «ليوأتلا صوصخبب امأ

 ملكتملا رظن ةهجو تناك نإو ) يدهم نبا تاليوأت كلذكو ةبيتق نبا تاريسفت

 يف جردنت اساسأ ةيبدأو ةيوغل تاريسفت يه (ٌرستسم لكشب نكل اهيف ةرضاح
 اهقوسي يتلا تاريسفتلا يه هذهو . ةيرعشلا دهاوشلاو رداونلاب ةّينغ «بدألا قايس

 اهيف لخدُي وأ اهعبتُي نأ لبق « يه امك اهاَتإ ًاينبتم ؛ «ًالَوأ بلاغلا يف كروف نبا

 ةلماكلا ةينقتلا نم هيف امب ضحنا مالكلا زارط نم وه يذلا يصخشلا هليوأت

 ةبوتب حرفأ ُهَلَل» لئاقلا ثيدحلا لوح . كلذ ىلع نالاثم ناذهو . ديرجتلاو

 هوجولا نم يدهم نبا هدروأ ام الّوأ كروف نبا دروي ؛( نوعبرألا لصفلا ) «.. . دبعلا
 يدهم نبا لوقي .«اضرلا و «رشألاو رطبلا ١و «رورسلا ٠ يهو حرفلل ةنكمملا ةثالثلا

 نامبإ لبقتي هنأ ىنعمب «حرفأ» هللا نأ لاقي نأ نكمي طقف ريخألا هجولا اذهب هنأ

 ةيمالكلا تامدقملا هذه ىلعو . ( ىلاعت هللا تافص نم اضرلا هف ؛هب هيلع ينئُيو دبعلا

 ةيرظنلا قايس يف هللا اضر ىنعم لوح ًالّصفُم ًاضرع كروف نبا مهَقُي ةطيسبلا

 لوح .ناميإلل هقْفوُي نم يأ «نمؤيس هنأ ملعي نّمع ًايضار لزي مل هللا نإ : ةيربجلا
 ه/./ 4 ةيآلا نم ةريخألا تاملكلل هتوالت رثإ «يبنلا نأ هيف ءاج يذلا ثيدحلا

 لصفلا ) هنيع ىلع ًاعبصإو هنذأ ىلع ًاعبصإ عضو 4 ًاريصب ًاعيمس ناك هللا نإ ف

 ًانيعو انذأ هلل نأ كلذب درُي مل يبنلا نأ يدهم نبا لوقي «( نوسمقلاو سماخلا

 ليلحتلا اذه كروف نبا ىنبتيو .رصبيو عمسي انلثم هنأ لب «نيعأو ناذآ انل امك

 اميف نأ يعلي مث ءامهل لحم وه ام نيبو رصبلاو عمسلا نيِبزّيمُي هنإ : هعّسوُي هنكل

 مدة رم#"# ىلا لوصفلا يف ةد راولا ثيداحألا نأ ًاضيأ ربتعن نأ انيلع ناك امبر . 55

 .اقباس (ةروشنملا ريغلا» ثيداحألا نم يه «34 , 43
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 تسيلو صاخ ىنعم اهل «ريصب»و «عيمس نيتفصلا نأ ىلع ًاليلد يبنلا هلعف

 تاقيلعتلا هذهو .نيملكتملا ضعب كلذ مهفي امك (ميلع» ةفصل تافدارم دّرجم

 . "(دّرجْلا» فلؤم « لكشملا) فلؤم ءارو ىرن انلعجت ةيمالكلا

 - ًانايحأ ظّقحتلا عم - يعّدي نيذلا ةثالثلا هيقباس كروف نباركذي نأ دعبو

ىلإ دمعي نمت نيقباسلا نم ىرخأ ةكف ركذ ىلع « يناثلا مسقلا » يف يتأي «مهئارت
 

 لك يف وهو . ةيفرحلا ةيئُسلل نيِلّثمملا نيذه «يغبصلاو ةميزخ نبا انينع ءمهضقن

 باتكو لوألا هفتص يذلا ( ديحوتلا ١ باتك ( لّمآتي نأ لغُس امإ هنأ ركذي ةّرم

 يف ةيديلقت ةرابع ددص يف انه انسل ائنإ . يناثلا هعضو يذلا « تافصلاو ءامسألا»

 اشاعو كروق نباك ةيعفاشلا نم اناك يغبصلا هذيملتو ةميزخ نبا نإ . فينصتلا

 يل درا جا سا داما وطوال روباسين يف هلثم امّلعو

 يف ًاضيأ ثيعت اهنكل « ' 'ةيساق ةضراعم كروف نبا مهضراع نيذلا «ةيما ٌركلا»

 1 .اهلاطبإ ًاضيأ ردجي ثيح ًابرق رثكأ ىرخأ طاسوأ

 ولت ةحفص ىلع هيرجُي هنإ : يدقنلا هصحفب كروف نبا موقي فيك انيأر دقل

 اذهو . ًاريبك راركتلا يف عوقولا رطخ ناك انه نم . لصف دعب لصف يفو ةحفص

 يفتكيس هنأ ةّرم لك حضوي كروف نبا نأ حيحص . هيشاحت نكمملا نم نكي ملرطخلا

 رابخألا نم ًاددع نأ ًاضيأ حيحصلا نمو ؛ ًاقباس هحرش دق نكي ملام حرشب

 «ةداعإلاو راركتلا نأ ديب ؛ةصاخ يناثلا قحلملا «(نيقحللا ١ نيذه يف رهظي ةديدجلا

 «لاثملا ليبس ىلع ءانه نم . ( لوألا مسقلا» ىلإ ًاسايق ًادج ةريثك «ليوأتلا باب يف

 تالصفلا ) هللا كحض لوح ةديدج ًارابخأ نيباتكلا نم لك يف كروف نبا دجو املك

 لصفلا يف لبق نم هلاق دق ناك ام راركت ىلإ ًارطضم هسفن دجو «( 1815

 يرعشلا دهاشلا قوس ىلإو ؛««روهظ» ينعت « كحضو نأ نم نيثالثلاو دحاولا

 ..هتاذ

 عجارملا سرهف رظنا «(« يرعشألا تالاقم درجم ١ هباتك ينعن . 7

 عجار ؛ميسجتلاب لوقلا لوح ؛هرصع يف ةيماركلا سيئر «مصيه نبا عم هترظانم يف .1
 . يزارلا نيدلا رخفل ( سيدقتلا ساسأ » باتك
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 باتكلا ةميق . 4

 وه ثيح نم :ثالث اياوز نم لكشملا باتك ةيمهأ ريدقت ناكمإلاب هنإ

 فئصم وه ثيح نمو «ليوأتلا يف ليلد -باتك وه ثيح نم ؛ثيدحلا يف عومجم

 ثيدحلا يف عومجم وه ثيح نم لكشملا باتك ١.

 ةدرج مدقُي هنأ يف «ديكأتلاب ءنمكت كروف نبا باتكل ىلوألا ةيمهألا نإ

 يباحصلا اذهل ردانلا ىف «وأ يبنلل ةبوسدملا هيبشتلا ديفت ىتلا ثيداحألل ةلماك هبش

 ببسب لكشملا اهركذي يتلا ثيداحألا ءاصحإ نكمملا 1 سيل .يعباتلا كاذ وأ

 هذه ضعب .ةيامعبرألا زواجتي لب براقي اهددع نأ الإ ءدحاولا ربخلا تاياور د دعت

 موي مكبر ثورت ١ «(هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» لثم ءًادج روهشم ثيداحألا
 ًاربش ينم برتقا نم يسدقلا ثيدحلا وأ ««ردبلا ةليل رمقلا نورت امك ةمايقلا

 ليبس ىلعو .ريثكب ًةرهش كلذ نم ىندأ رخآلا اهضعبو .خلا ؛«ًاعارذ هنم ُتبرتقا

 ١514-2158 ص ) (نمحرلا يبكنمب ةقّلعم ةنجش محرلا نِإ) لئاقلا ثيدحلا لاغملا

 ىلع دجسي مك دحأ دجس اذإ) لئاقلا ثيدحلا وأ «( عجارملا ةفاك يف ةدحاو ةّرم درو

 نأ لئاقلا ثيدحلا وأ «( ىرخأ ةياورب ةدحاو ةّرم ءاج 27١54 ص ) «نمحرلا مدق

 صر «ةركلاب مالغلا يمري امك اهب يمري ؛ هللا فك يف ةيوطم ةمايقلا موي تاومسلا

 يذلا عّروتملا نع ثيدحلاو .( ىرخأ ةياورب يربطلا دنع ةدحاو ةاّرم درو 5

 ًىدصو «هل ىئدص دجي ال(١5١-0٠١ ص) هبذعي نأ نم هللا ( ييحتسي»

 نبا هقوسي يذلا ثيددحلاو .نآلا ىلإ روشنم ريغ فوصتلا يف باتك يف الإ ءأديعب

 تارابعلا هذهب يهتني يذلاو ,هللا سفن اهيف ركذي يتلا ثيداحألا ةحئال رخآ يف كروف

 هسفن ىلعي وبأو «رخآ ردصم يأ يف دجوي ال ,( 85-530 ص) (ةعاسلا مكاتأ»

 نأ لمتحي يذلا ثيدحلا ردصم فرعُي ال كلذك .هردصم فرعي ال هنأب حّرصي
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 نولأسي ةكئالملا نم ةعبرأ نأ رك ذي يذلاو يجلثلا نبا نع هلقن دق كروف نبا نوكي
 .( 78 صر (؟ انبر تكرت نيأ»رخآلا ولت دحاولا ليربج

 رثأ ًانايحأ ًايفتقم - كروف نبا نأ الإ ءًايبسن ةفورعم ثيداحأ ًاضيأ ةّمث

 ل ةرظتنم ريغ ةياور اهيف لخ دي - يدهم

 ّمتهي نأ نود «بلاغلا ىلع يدهم نبا نم ًاوهس ( 7 ص ) «كحضي ) ةملك لحم

 كلذك ةدئاعلا ًادج ةبيرغلا ةياورلا هذه ىلإ ًاضيأ ريشُت .هطلغ حالصإب كروف نبا
 نسحأ يف» هبر هاتأ هنأ يبنلا هيف لوقي يذلا ريهشلا ثيدحلا يف يدهم نبا ىلإ

 نم ةلوادتملا ةياورلا نإ . دعا ل ل

 نيب ام ملع هاطعأف هيفتك نيب هدي هللا عضو نأ دعب ,يبنلا نأ لوقت ثيدحلا اذه

 نع ةلوقنملا ةياورلا يف امأ .لاؤسلا ىلع ةباجإلا ىلع ًارداق ناك ء0 برغملاو قرشملا
 هللا لاؤس ىلع ةيناثلا ةّرملل دري ءاذامل مهفن نأ ريغ نم «يبنلا نأف ,يدهم نبا

 ركذن «هتاذ قايسلا يف . تاريسفتلا كلذل كروف نبا لخمتيو ! («يردأ الو الئاق
 ال هللا نإ) ١4١( ص) هلوق يبنلل اهيف بتسنُي ثيداحألا دحأل ةعّقوتم ريغ ةياور

 رظني ؛ هللا نإ لوقت ةفورعملا ةياورلا نأ نيح يف « مكلامعأ ىلإ الو مكروص ىلإر ظني
 ايزل ع ريو كر را دعا «مكلامعأو مكبولق ىلإ
 ىلإ ريشُي يذلا يقهيبلا نأ الإ .( تاينلا ىلإ نكل لامعألا ىلإ رظني ال هللا نإ)

 .ةحصلا نم اهل ساسأ ال اهنأ ظحالي ةبيرغلا ةياورلا هذه دوجو

 ةمارصلا ميدع لكشملا بحاص ناك له .قلقلا ريثُت يقهيبلا ةظحالم نإ
 «تاراشإ ةّمث ؟ يفرحلا اهّصنب اهل هلقن يفو ءاهدروي يتلا ثيداحألا رايتخا يف ةقدلاو
 نع هلقن يف كروف نبا ئطخُي فيك لبق نم ائيأر دقل .نظلا اذه معدت «فسألا عم
 ,رداصملل ةعيرس ةءارق نع وأ «هابتنالا ةلق نع ةجتان «ةهباشم ءاطخأ نإ . يدهم نبا
 اهب دّرفتي ىتلا تاياورلا يف اهسفن نع فشكت «نيبراقتم نيثيدح نيب طلخ نع وأ

 كروف نبا دنع حبصُي (ُرمألا يدييٌرهدلا انأ : هللا لوق كلذ لاثم . ثيداحألا ضعبل

 اذإ» هينبل لاق ًالجر نأ ربخُي يذلا ثيدحلا يف وأ ١47(. ص) «يديب رهدلا نإ
 كلمح امو هللا هلأسي امنيحو )١177(« «رحبلا يف ينوّرذ مث ينوقرحأف تم انأ
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 نيح يف ( كنم ءايحلا ١ كروف نبا اهقاس يتلا ةياورلا يف ءلجرلا لوقي «؟ كلذ ىلع

 فلؤملا هبكتري أطخلا اذهو .«كتفاخم ؛ وه ثيدحلل ةروهشملا ةياورلا يف باوجلا نأ

 دحاولا لصفلا يف .ءايحلا. . . يف ثحبي يذلا قباسلا لصفلا ريثأت تحت هعوقول
 ةئطاخ ةءارق يه «دواد ناسل ىلع عضوت يتلا « يِبْنَذ  ةملك نأ ظحالن نيعستلاو

 نع رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه نيب طلخ فلؤملا نآل اذه ؛« يننذأ » ةيلصألا ةملكلل

 دق («برقأ» ةملك دج ةئملا دعب دحاولا لصفلا يف .« يبنذ » ةملك هيف دجوت دواد

 ثيدحلا يف « ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ » ةرابعلا نأ ذإ ءىنعملا تبلقو « ىندأ» لحم تّلح

 ةيقب نأ ديب ) ! هللا نع مهدعبأ يأ ( ةلزنم ةنجلا لهأ لذأ» ةقيقحلا يف ينعت يلصألا

 ةءارق كروف نبا ةءارق نم لعجت «يلصألا ثيدحلا نع ةروتبم ةياور وهو ءصنلا
 عفدت ةقدصلا) موعزملا ثيدحلا نأ ظحالن نيعبسلاو عساتلا لصفلا يف .( ةلمتحم

 نأ بخجوتي ذإ ءدصق ريغ نم هعضو دق كروف نبا نوكي نأ لمتحي (مربملا ءاضقلا

 نيئيدح يف ءاعدلاو ةقدصلا نأ نع تان طلخلا اذهو .(ةقدص ٠ نم ًالدب (ءاعد ٠ أرقن
 يف ًاضيأ ركذنل . ( «ءالبلا عفد) هتاذ ريثأتلا امهلو هتاذ لعفلا نالعفي نيقباس

 لوقت ثيحف :مالعألا ءامسأ يف عقو أطخ وهسلا نع ةجتانلا ءاطخألا هذه قايس

 دجن كلذك .( ه5 ص (رمعو ركب وبأ ) كروف نبا بتكي «« نامتعو رمع » رداصملا
 يف هبر ىأر» يبنلا نأ لئاقلا ليفطلا مأ ثيدح صوصخب رفتغي ال يذلا وهسلا اذه

 نأ دّكْؤي ءرشع نماثلا لصفلا يف كروف نبا هيلإ ريشُي نيح :(2.. .رقوم باش ةروص

 ىتلا ةديحولا ةّرملا يف هنكل ؛ '*مونلا يف تناك ةيؤرلا كلت نأ ًابصن لوقي ثيدحلا
 وأ) «مونلا يف لوقي نأ ىسني 71١-517( ص هلماكب ثيدحلا اهيف قوسي

 1 !!( (مانملا يف»

 نم لئالدلا نم ريبك ددع هدُكأ دق اًمع فشكت لامهإلا ىلع ةلثمألا هذه 1

 تسيل - يقيقحلا ثتدحما رّيمُي ام وهو - هتيفرحل قلطملا مارتحالاو صنلل ةنامألا نأ

 ديكأتلا اذه رركيسو .(75 ص ) «ًاصن مانملا ثيدح ليفطلا مأ ثيدح يف ركذ دقو . ١
 .«ليفطلا مأ ثيدح يف اًصن يوُر امك «مانم ايؤر كلذ نوكي» 7١4: ص
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 نم ريبك رادقمب هل دهشت نأشلا اذه يف هتقيرطو . كروف نبا مومه نم لوألا مهلا

 ثيداحالل اهقوسي يتلا ةياورلا نأ ءكانهو انه ءًانايحأ دجن اننأ حيحصلا نم .تلفتلا
 ةياورلا نأ الإ . ملسم دنع وأ يراخبلا دنع ءلثم ءاهدجن يتلا ةياورلا ًايفرح لئامُ
 ةفلتخم تاياورل قيفلت وأ قيسنت الإ يه ام كاذ وأ ثيدحلا اذهل ًابلاغ اهملقُي يتلا

 هذهو . تاياورلا كلتل اصيخلت ؛ءاحنألا نم وحن ىلع ءاهنم العاج هتاذ ثيدحلل

 مدقلا» ثيدحل امهقوسي ناتللا ناتياورلا :كلذ ىلع ةخراص ةلالد لدت ةلئمأ

 ح ه9 ص) ةفلتخم ثيداحأ ةعبرأ نم هعنصي ٌبيكرت امه «رانلا يف ةعوضوملا

 ضل وه ((...هبر هب ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام) «ةولخلا» ثيدحو ؛(8

 «موعزملا ثيدحلا كلذك ؛( ١ ح ٠١5 ص) رداصملا ةفلتخم تاياور عبرأل ٌعيمجت

 ةثالث نم ٌبٌّكرم وهف «« ...يتّمأ نم ةفئاط لازت ال» «كروف نبا هقوسي امك

 طلتخي ثيح «فنصلا اذه نم تالخادتلاو .( 7" ح ١84 ص) ةنراقتم ثيداحأ

 نأ انناكمإب هنإ . لكشملا باتك يف ًاجاور رومألا رثكأ يه ءرخآ ثيدحب ثيدح

 «ملكتملاو رتسفملا وهو «هدنع ّمهملا نإ . كلذ ىلع كروف نبا لمحي يذلا ام مهفن

 هذه نع فشكلا نكل ءاهتاياور لماكب ةنّيعملا ثيداحألل ًادج لّصفملا لقنلا سيل
 ةعيبطب «عنمي اذه نأ ديب .حرش ىلإ جاتحت يتلا ةلكشملا ظافلألا كلت وأ ةملكلا

 .ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب ثيدحلا يف اعومجم هباتك يف ىرن نأ لاخلا

 ةقدلا مدعب ٌباصُم ًاضيأ دانسإلاف .ماهّتا عضوم طقف ثيداحألا نتم سيل
 كروف نبا بتكي امدنع كلذ لاثمو : طيسب اهيف أطخلا ديناسألا ضعب . ةيافكلا ةّلقو

 ميهاربإ» نم ًالدب «نمحرلا دبع: وأ (© ح ١ ص ) (ةماسأ وبأ ٠ نم ًالدب «ةماسأ

 ١87 ص) (مَكَحلا نب رمع» نم ًالدب ( مَكَحْلا و وأ (" ح 7١7 ) «نمحرلا دبع نب

 نب هللا دبع ىلإ بسني امدنع كلذ لاثمو : ميسج أطخلا رخآلا اهضعب يفو .( ه ح

 ص) دوعسم نب هللا دبع لقن نم هنأ ىلع عيمجلا قفا اثيدح (رمع وأ ) ورمع

 يف عوفرم ثيدح وه (مدآ ةنيط ريمخت ١ ثيدح نأ لوقي امدنع وأ ء(5 ح-ح

 نع صحفلاب ٌمتهي الوهو .( ١ ح 49 ص ) فوقوم ثيدح عيمجلا قافتاب هنأ نيح
 نع هذخأي ام وأ ( ؟ ح ١ 45 ص ) يدهم نبا هيف أطخأ ام كاذ وأ دانسإلا اذه ةحص
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 يراصنألا دوعسم يبأو دوعسم نبا نوب هيف لصح دق ًاطلخ نأ ضرتفُي امم ؛ةبيتق نبا

 ًالوقنم ًاربخ فّعضُي هاري ذإق حب هنم ىلعي وبأ يضاقلا بتجعتيو . (؟حا١5ص)
 نب دمحم ىلإ ةلصب ةقيقحلا يف تمي ال دانسإ ىلع هنم ًادامتعا بعك نب دمحم نع

 ةياور ءيجلنلا نبا رثأ ًايفتقم «ذري نيح ًاضيأ ئطخُيو ١(. ح 195 ص ) بعك
 الإ درت مل همعز ىلع ةلولعم ةياورلا هذه نآل «(ةروص نسحأ» ثيدحلا « يناتأ »

 ّ ١(. ح ”1) هوبشم اهتاوُر دحأ دحاو دانسإب

 ىتلا ثيداحألا روحم لوحف .باتكلا دودح .ةهجلا هذهل «نذإ ىرن اننإ

 نم ًةلماك نوكت داكت ٌةعومجمو ٌةلماش ًةرظن لكشملا باتك مالقي «هيبشتلا ديفت

 نأ نكمي ال ؛ثيدحلا يف ًاعومجم هفصوب «باتكلا نأ كردن اننكل . ثيداحألا

 هبراقي يذلا يقهيبلا ركب يبأل «تافصلاو ءامسألا» باتكل ًافالخ اع توقعت

 عضخُي وهو .هلثم يرعشأ وهو . كروف نبا ذيملت وه يقهيبلا نإ . تاهج ةدع نم
 ٍمهلتسي وهو . كروف نبا ليوأتل تاهجلا عيمج نم لئام ليوأت ىلإ اهتاذ ثيداحألا

 ًامامتها َّمتهي «هذاتسأل ًافالخ «هنأ ريغ . ةديدع ًارارم هرك ذي يذلا يدهم نبا ًاضيأ

 لضفأ نع اهلقني ءأطخلا نع هّرنملا دانسإلابو يفرحلا ّصنلل قيقدلا لقنلاب ب

 هيجل ل تا ب ًالثم يطويسلا انيأر اذإ بجعن ال نحنف اذهلو . عجارم ا

 ةّرم لكشملا باتك ركذي الو تافصلاو ءامسألا باتك ىلإ ةيراج ةداعإ ثيدحلاب

 . نورصاعملا نوثدحما ًاضيأ هلعفي ام وهو .ةدحاو

 ليوأتلا يف ليلد-باتك وه ثيح نم لكشملا .

 نمف .اهدودح ركذ نع تفي ال كروف نباو ؛ةطيسب اهئدبم يف ةلكشملا نإ

 نأ عنمي يذلا رمألا ءضاعبأ نم نَّوكم ريغ يأ دحاو هللا نأ لقعلا لوقي ةهج

 هب فصّتت امب فصتتي ال هللا نأ ًاضيأ لوقي لقعلاو .ًافارطأو ًءاضعأ هل نأ ليختن
 نم لقتني نأ وأ ءناكملا لتحي نأ وأ «لح هل نوكي نأك , ''ماسجألاو رهاوجلا

 اوناك ذإ ؛«ءزج » فدارت رصعلا كلذ يف نيملكتملا حلطصم يف «رهوج و ناب رَكذُث .5
 . ءازجألا نم ةعومجمك اهسفن ماسجألا نوروصتي
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 ثيدحلا لكشم

 « ثداوحلل ًالحم» نوكي نأ وأ «ةرواجماو ةسامملل ًالباق نوكي نأ وأ ءرخآ ىلإ ناكم
 ًةضرع - ىنفتو ثدحت ًاديدحت ضارعألا تناك ذإ - ىلاتلاب نوكيف «ضارعألل يأ

 يتلا ةباحصلا وأ يبنلا نع ةلوقنملا ثيداحألا هذه انيدلف ءىرخأ ةهج نمو .رّيغتلل

 هناكم ًةلعاج انقر اديو ةروص هللا ىلإ يمان كلل كم ىلإ ماطاب علت
 هيلإ ةفيضُم وأ ,«ههجو لّبق ١ وأ نمؤملا نم « بيرق هنأو (لزني ) هنأ ٌةلئاق «ءامسلا

 نئاكلا زايتماب اهب فصّتي يتلا ( . . .للملاو ءايحلاو كحضلاك ) رعاشملاو لاعفألا دودر

 نك ريغ لقعلا لئالدو ممسلا نيب هذه ةلاحلاو ضقانتلا ناك املو . لوحتملا ريغتملا

 نيرمألا نيب قيفوتلاب ةليفكلا ةليسولا داجيإ مزل

 «لاحلا ةعيبطب ؛نمكت ضقانتلا لحل «ةيرذج ةليسو يهو «ىلوألا ةليسولا

 .كاذ وأ ثيدحلا اذه ةحصب لقألا ىلع وأ ءثيداحألا هذه ةحصب كيكشتلا يف

 اذه نأ ىلإ ًاريشُم «ةجاحلا دنع ةليسولا هذه ىلإ ءوجللا نع عنتمي ال كروف نباو

 «لقني هنأب حّرصُي ًانايحأو .خلا «(سّلدُم» كاذ نأو ««رظن هيف وأ «فيعضو لقانلا

 الج لمتحملا نمو ؛( ,٠١8,51 ص) يجلشلا نبا تاظحالم ءددصلا اذه يف
 ىنبتي هارن ذإ : يجلثلا نبا اهردصم «دانسإلاب قلعتي اميف ؛هتاداقتنا نم ًاريثك نأ

 ص )ورمع نب هللا دبع لبق نم هلاثمأو يسيرملا رشب اهب ىمر دق ناك يتلا تاماهتالا

 5١7(. ص) ةمركعو ٠(
 صقختل ًايفاك ًاليلد كروف نبا دنع لكْشُي ال ثيدحلا دانسإ يف ًابيع نأ ديب

 نأ نم عنمي ال وهف غلاب بيعلا نكي امهمف . ثيدحلا اهحرطي يتلا ةلكشملا نم

 ىلإ «ةلاحلا هذه يف «جاتحيو ًاحيحص :كلذ نم مغرلا ىلع «نوكي دق ثيدحلا

 فقوم «ودبي ام ىلع «ناك امك ) تباثلا فلؤملا فقوم وه اذه . يرورضلا ليوأتلا

 «كلش عضوم ربخلا [ ١ :ًاهوبشم دانسإلا ناك اذإ ثيدحلا نم ( لبق نم يجلشلا نبا
 وأ «هانعمف» - (لباق هّلبق نإ) «« لبق نإ) وأ ء(تبث نإ) «(حص نإو نكل [؟

 «ةقدانزلا دحأ عضو نم هلوق ىلع وهو «« ليخلا قرع» ثيدح ىتحو . . . (هليوأتف»

 ا و هتحص ةيناكمإ دعبتسي ال فلؤملا نإف

 . .لوأتُي نأ نكمي ناك ًاحيحص ناك ولو : ًالئاق هليوأت نم أدب ىري ال يلاتلابو
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 ( نيلطعملا ١ نم هسفن زّيمُي يكلف «ىحنملا اذه وحني كروف نبا ناك اذإو .( 3١7 ص )

 ءانع مهسفنأ اوفَّلَكُي نأ نود ًةلمج ةجرحملا ثيداحألا هذه درب نوفتكي نيذلا

 . اهمهف نع ثحبلا
 لّكشُت يتلاو «لبق نم هانركذ يذلا رهاظلا ضقانتلا لحل ةيناثلا ةليسولا

 ال هيبشتلا ديفت يتلا ثيداحألا نأ لوقلا يف صخلتت «ليوأتلا يف ًالَوأ ًاجهنم

 .هقلخ دحأ ىلإ لب هللا ىلإ ديعُت
 ماهيإ .ًامهبُم صنلا نوك نم ًالوأ ةدافتسالا ناكمإلاب ءضرغلا اذه حلاصل

 نإ : (هتروص ىلع مدآ هللا قلخ » ثيدحلا يف لاحلا يه امك ؛ةفاضإلا رئامض يف

 مدآ ىلإ ديعُت اهنأ لوقلا نكمي لب هللا ىلإ ةرورضلاب ديعُت ال «هتروص» يف ءاهلا

 يف هركذ درو رخآ ناسنإ ىلإ وأ «( ضورفلا لضفأ وه كروف نبا دنع ضرفلا اذهو )

 بايغ نع ًاجتان ماهبإلا نوكي دقو . "(77-54 ص) ثيدحلا تاياور ىدحإ
 ىلإ ءاج دوهيلا رابحأ دحأ نأ ربخي يذلا ثيدحلا لاثملا ليبس ىلعو ءريمضلا

 ىلع نيضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا كسمي » «ةمايقلا موي هللا نأ هل لاقو يبنلا

 اهنأو :ةفاضم ريغ (عبصإ» ةملك نأ كروف نبا ظحالي : يبنلا هقفاوف «خلا « عبصإ

 ىلع حصي عبصإلا ىلع حصي امو ١75(. ص) قلخلا ضعب عبصإ نوكت دق
 نايوتست نيتللا (نيَمّدَقلا ١ وأ «( 358 ص ) نينمؤملل اهنع فّشكُي يتلا « قاسلا»

 نيتاه نأ ذإ «( «نيمدقلا عضوم يسركلا )١ سابع نبا نع لقُت امك «يسركلا ىلع
 .( 518 ص) ةكئالملا دحأل نانوكت دق ديدحتلاب امهبحاص فرعُي ال نيتللا نيمدقلا

 ال هئامسأ نم مساب وأ ) همساب ةحارص هللا رَكْذُي ال امدنع ًاضيأ ماهبإلا عقي دقو

 عضي» ثيدحلا يف امك ) بسحو ؛راّبجلا» لاقي امدنع :( «نمحرلا هك هيف سبأ

 «نيربكتسملا ةربابجلا دحأ ؛ةقيقحلا يف ءاهب دارملا نوكي دف «( «رانلا يف همّدق راّبجلا

 51١(. صر هسفن سيلبإ وأ ؛يريقحت ىنعمب نآرقلا يف ةظفللا هذه درت ام ًابلاغ ذإ
 ناكمإلاب هنأو «ةهبتشم كلت وأ ةغيصلا هذه نأ رابتعالا نكمي .ىرخأ تالاح يفو

 نأ رابتعالا زوجي ««هنم جرخ ام لثمب هللا ىلإ دبعلا بّرقت ام» يبنلا لوق يف كلذك . 7

 .( ١58 صر دبعلا ىلإ دوعي ريمضلا
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 هلاثمو .هيبشتلا يف عوقولا يدافتل هيلع لّمحُت نأ لمجي يذلا هجولا جارختسا

 :« باش ةروص يف »وأ «ةروص نسحأ يف يبر تيأر ٠ يبنلا هيف لوقي يذلا ثيدحلا
 تسيل لاحلا هذه يف ةروصلاف «( يف انأو» ينعت « يف» نأ لوقلا نكمي انهاهف

 هللا نإ ) دوعسم نبا نع يورملا ثيدحلا كلذكو .(؟54١5و ١" ص) هللا ةروص

 هانعم نوكي نأ لمتحُي ««روفاك نم بيثك ىلع ةنجلا لهأل ةعمج موي لك زربي

 ٠١8(. ص) (روفاك نم بيثك ىلع مشو »

 ءزاجما هوجو نم هجو ىلإ ٌءوجللا هللا داعبتسا نم نكمُت يتلا بيلاسألا نمو
 لملاو . ""قّلعتلا نم امهنيب امل هريغ هب دارملاو ءيش ٌركذ وهو «لسرملا زاجا ينعن
 4 ةيرقلا لّعْمو ف نآرقلا يف ءاج ام وه ددصلا اذهب بّرضُي يذلا يكيسالكلا

 لبج نع يبنلل لوق وه كروف نبا هقوسي رخآ ٌلَكَمَو .«ةيرقلا لهأ» يأ >]

 .(90١و 74 ص) لبجلا ناّككُس لاح ا ةعيبطب ينعيو ( هّبحُنو انّبحُي لبج اذه دُحأ

 نم كاذ وأ اذه وأ يبنلا نأ لوقلا نكمي «هيبشتلا اهرهاظ ثيداحأب رمألا قّلعت اذإو

 ىلع «لاقي نيحف .هللاب ام ةقالع اذ رخآ اقلخ وأ اعيش هب ديريو هللا ركذي ةباحصلا

 شرع نيمي نع » دوصقملاف «( نمحرلا نيمي نع» نوسلجي نيطسقملا نإ «لاثملا ليبس

 نيهجوتملا نينمؤملا دحأ نع يبنلا لوقي امدنعو .( 7575و ههه 4 ص ) « نمحرلا

 كلذكو «( ١15 ص) (هللا باوث » ينعي وهف «(ههجو لبق هللا نإ» ةلبقلا وحن

 « يباوث تدجول دارملاف ««هدنع ينئ دجول ( ضيرملا يأ ) هئدُغ ول هللا لوقي امدنع

 نأ مزلي («تضرم هللا لوقي ثيح ؛هتاذ يسدقلا ثيدحلا اذه يفو .(78 صر

 اذهو . «هءايلوأ دارأو هسفن ركذ » دق هللاف «( يِيلو ضرم » ىنعمب زاجما ىلع همهفن

 / ه8)](هللا نوداحُي ٠ نيذلأ ركذ ىلع نآرقلا يتأي امدنع ًاضيأ همهفن نأ بجي ام

 .(078 صو [ هال/ 88] (هللا نوذؤي» وأ ٠[

 ثيدحلا اهبسني يتلا لامعألا عيمج ليوأتب حمسي لسرملا زاجما نم ٌعون ةمثو

 (« ضبق» هنأ لاقي ام وحن ؛حراوج وذ مسج هنإ اهنم مَهفُّي دق يتلاو هللا ىلإ رهاظلاب

 .00[(106الآ01ع : ةيسنرفلا ةغللاب . "8
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 ةليل لك « لزني » هنأ وأ رانلا يف ؛هملق عضي 9 هنأ وأ ؛هديب مدآ ةنيط ( طلخ ٠ هنأو

 «ًالثم ةكئالملاك هريغ اهب موقي «ةقيقحلا يف ف ؛لامعألا هذه . خلا ءايندلا ءامسلا ىلإ

 سيلف ؛"*(صللا ريمألا برضو انلوقك (هرمأب» ثدحت اهنأل هللا ىلإ فاضُت اهنكل

 فيضأف «هناوعأ دحأ كلذب رمأ هنكل «صللا برض هسفنب ىلوت دق ريمألا نأ دارملا

 .(589 , 593,951 ر١5 , 548,45 ص) هب رمأ هنأل لمعلا هيلإ

 يتلا ريباعتلا نأ - ليوأتلا يف يناثلا جهنملا ىلإ لصن انهو - ضرتفن وأ اذه

 ةماقإ فدهلا حبصُي «لاحلا هذه يفو . هسفن هللا ىلإ ديعُت هيبشتلا اهرهاظ ديفي

 ناكمإلاب هنأو هلل ايهيبشت ارّرصت امكح ضرتفت ال ريباعتلا هذه نأ ىلع ناهربلا

 .رخآ هجو ىلع اهمهف
 كروف نبا اهيلإ اجلي ةيناكمإ يهو - لاخلا اذه يف ةحاتُما تايناكمإلا لوأ

 عجار ) ةفاضإلا نم عاونأ ةدلع نيب هلوق ىلع «زييمتلا يف نمكت - ًالصاوتم ًاءوجل
 اذه نأ ةرورضلاب ينعي ال هللا ىلإ ءيش ةفاضإ نإ .( 98-54 ص صاخ وحن ىلع

 ثيح نم اهب فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ» باب نم اهنأ وأ هتافص نم ةفص ءيشلا

 هللا ىلإ ءيشلا فاضي دقف .(هللا مالك » وأ ( هللا ملع» انلوق يف امك «(هب موقت

 « كلما قيرط نم: وأ «« هللا ءامس»و ( هللا ضرأ  انلوق يف امك « لعفلا قيرط نم:

 ةديدع عضاوم يف كروف نبا نرقي ) قباسلا عونلاب ٌمزالتم ةفاضإلا نم ٌعون وهو -

 ًافيرشت هللا ىلإ ءيشلا فاضُي دقو ؛( «ريبدت »وأ (قلخ + »وأ ؛لعف»و ( كلم 9 نيب

 ىف امكو (هللا تيب ةبعكلا نع نيملسملا لوق ىف امك ؛«ءىشلا اذهل ًاصيصختو

 « ةروص) ةفاضإ ؛لاثملا ليبس ىلع «ناكمإلاب راص ؛كاذ ذإ . هللا ةقان» نآرقلا لوق

 هللا نأ يبنلا لوق يف : ماسجألل امك ةروص هل نأ كلذ نم ِمَهَفُي نأ ريغ نم هللا ىلإ

 ليقف هللا ىلإ تفيضأو ,مدآ ةروص ةقيقحلا يف دارملاف «( هتروص ىلع مدآ قلخ »

 ةّيأ كاذتقو دجوي نكي مل هنأل اذه ؛فيرشتو صيصخت ةفاضإ (هللا ةروص»

 دعب نم تقلُخ يتلا روصلا عيمج نع مدآ ةروص زّيمُي يذلا رمألا «ةهباشم ةروص

 . 0عووج ممهاعتت 12عأ( ينيتاللا لوقلا لداعي . 3
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 ثيدحلا لكشم

 تفيضأ اهنإف ؛ةمايقلا موي هللا اهب يتأي يتلا «رّوُصلا» امأ .( 75 ص اهلاثم ىلع

 نأ نم رَكْذُي ام ىلع حصي هسفن رمألاو .( 74 ص) «لعفلاو كلملا ةهج ىلع هيلإ
 اهنكل ؛مدآ حور ةقيقحلا يف يه حورلاف ؛(هحور نم هيف خفن مدآ قلخ نيح هللا

 ١١١-1١١7(. ص ) فيرشتلاو هيونتلل وأ كلمْلاو لعفلا قيرط نع هللا ىلإ تفيضأ
 لحلا وه هيبشتلا اهرهاظ ديفي يتلا ريباعتلا حرشل ًاعويش لولحلا رثكأ نأ ديب

 يذلا يهيبشتلا ىنعملا ةرورضلاب اهل سيل ريباعتلا هذه نأ رابتعالا يف نمكي يذلا

 ينعت ( لجر» ةملكف . يناعملا دلعت يأ ( ىنعملا كارتشا» هيف عقي امم اهنإو هب مهوُت

 . (دارج نم ٌلجر» انلوقك (ةعامجلا » ًاضيأ ينعت اهنكل ؛مّدقلا وأ قاسلا لاحلا ةعيبطب
 ىلع هيلجر ىدحإ عضو ؛ قلخلا نم ىهتنا امل هللا نإ يبنلا لوق نأ «لاحلا هذه يف
 .( ه8 ص) موق ىلع هقلخ نم اموق عضو هللا نأ هنم مهفن نأ نكمي ؛«« ىرخألا

 ؛ناسنإلا اهيلع يشمي يتلا ةحراجلا ديكاتلاب ينعت يهف ؛«مدق» ةظفل كلذكو

 مدق مهل نأ إف نآرقلا يف امك «قبس يأ «مالق ٠ لعفل ًاردصم ًاضيأ نوكت دق اهنكل
 ناك ««رانلا يف همدق عضي هللا نإ ثيدحلا يف نذإ ءاج اذإف .[؟/١1]  قدص

 هللا نأ - لاقي ام ىلع ليمش نب رضنلا لبق نم حرتقا امك - مهفن نأ ناكمإلاب

 5١(. ص) رانلا لهأ نم مهنأ ( هملع يف قبس » نيذلاب رانلا ىلإ فذقي

 وأ ًالاعفأ مأ تناك ًءامسأ «ىرخألا ظافلألا نم ددع ىلع قبطني هسفن رمألاو
 هللاب قيلي ام الإ اهنم راتخن ال نأ انناكمإبو «هوجو ةّلع لمتحي اهنم الكف .ًافرحأ

 ثدحتي يذلا ربخلا يفف .لّوحتلا هيلع أرطي الو ينامسج ال :انّلَقع انل هرَّوصُي امك

 ينعت دقف :هوجو ةّلع لمتحت (حرف» ةملك نإ ,هدبع ةبوت نم هللا (حرف» نع
 ينعت دقو . هللا تاذ يف رّيغتلا ضرتفي هنأل هرايتخا نكمي ال ىنعم وهو ««رورسلا»

 ىنعملا وه اذهو ء(اضرلا» اضيأ ينعتو .هللاب قيلي ال اضيأ وهو «(رشألاو رطبلا »

 ةملك يفرمألا اذكو .( 87-85 ص) ًايضار لزي مل هللاف .هسفن ضرفي يذلا

 ناكم نم لاقتنالا ةقيرط ىلع طقف الاد ادحاو ىنعم ديفت تسيل يهف ؛(«لوزن»

 ةملك لاح وه اذهو .(188و 90 ص) ةريثك هوجو نم مَهفُت لب ,ناكم ىلإ
 طقف ديفي ال (عم» فرحلاو ١4١0(. ص) نيعلا ةيؤر طقف ينعت ال يهف ««(رظن»

 انو



 ةمدق

 («ةحاسملاو ةفاسملا» ىنعم ىلع « دنع) لاقت ال امك «( ١55-١95 صو ةرواجنا

 .(5078و5؟8١5ص)ورطقف

 ةملكلل قيقدلا ىنعملاب ( يناعملا دلعت ٠ موهفم يف «لاحلا هذه يف ءانلز ام له

 ثدحتن اننإ ًافنآ اهانركذ يتلا ةلثمألا مظعم ءازإ ؟ ( ةضحلا ةسناجملا ىنعمب يأ)

 «عم» فرحلا يف لاحلا اذك .«ةيزاجم ٍاعم» نعو « يقيقح ىنعم » نع يرحلاب

 نإ» نآرقلا يف امك « ةنوعملاو ةرصنلا ١ ىرخأ ةهج نمو ةرواجملا ةهج نم ينعي يذلا
 ةفاضإلابف . د ل م «نيقتملا عم هللا

 نبانانل لقي لالا ئيطتقم كنج + انطيأ ىنعت ينعت يهف «ةحراجلا ينعت اهنأ ىلإ

 «عقاولا يف .( 6-7551 و 588 ص) (كلّذاو ةردقلا» وأ «ةمعنلا» امإ ؛كروف

 لهجي ال كروف نبا نإ . كلمت يتلا ديلاو يطعت يتلا ديلا ةيزمر روفلا ىلع ىرن اننإ
 :تاحلطصم ةدعب هيلإريشُي يذلا يزاجما ىنعملاو يقيقحلا ىنعملا نيب قرفلا ديكاتلاب

 نأ وه فولأملا هفقوم نأ الإ .«هيبشت ) «(ليثمت ١ ««ةراعتسا) ««زاجم» ,(عّتموت

 امل يلوُي نأ نود ةملكلل ةفلتخما يناعملا وأ هوجولا هربتعي ام دحاو ديعص ىلع عضي

 اهدحأ ناعم " 'ةثالث هدنع اهل « دي ١ ةملك نإ . ةصاخ ٌةناكم يقيقحلا ىنعملا هيمسن

 ةظفلك ؛لمعحت دق ىرخألاو ةدحاولاف :«عبصإهو «فك ٠ اتظفل كلذكو .ةحراجلا

 ةمث سيلو 1١١5-1١17 1١١48-١5١(« ,"5 ص) ةردقلاو ةمعنلا ىنعم «(دي»

 .ريغ ال ( ىنعملا كارتشا »الإ

 ام هيف سيل كروف نبا هراتخا يذلا لحلا نإ لوقن ,ةظحالملا هذه ءانثتساب

 اومهفي نأ نوضفري نيذلا نيلوأتملا عيمج هراتخي يذلا لحلا هنأ ذإ .ًاقح انكجافي
 ديفت ىتلا تارابعلا كلتف . ةنسلاو نآرقلا يف هيبشتلا ديفي ام لك ايفرح امهف

 دوصقملاف (هللا ديو لاقي نيح .زاجما ىلع ادبملا ثيح نم مَهَفُت نأ بجي هيبشتلا

 لاقي امدنعو . ةحراجلا يأ ىقيقحلا ىنعملا دعبتسُي نأ بجي مادام «هتمعن وأ هتردق

 نوكي نأ دعبتسُي ؛«نمحرلا ينيع نيب يّلصْلا نإو ثيدحلا يف امك ؛«هللا انيعد

 ٠٠ صر تاذلا «تالاحلا ضعب يف ءًاضيأ ينعت دق :ةعبرأ وأ. *18(.

 لعل



 ثيدحلا لكشم

 ص) اهل («برعلا» هيطعت ام رخآ ىنعم ةملكلل ٍجّرخُيو .«ةحراج نيع» دوصقملا

 ال تالاح ةّمئف . كروف نبا دنع ادح ليوأتلا يف جهنلا اذهل نأ ديب .( 184-17

 ءايزاجم اليوأت .هللا ىلإ تفيضأ اذإ «(نيع»و ( دي) يتملك ليوأت اهيف نكمي

 ةملك صوصخب 17١5-770,575(. ,508-5.9ص١)(هجو»ةملك كلذكو

 ةملك نأ ( يرعشألا هذاتسأ ةلدأ نم اليلد ةطقنلا هذه لوح ادذرم ) لوقي ء(ديو»

 ٌتقلخ امل دجست نأ كعنم ام 9» سيلبإل نآرقلا يف هللا لوق يف «دي»

 يناعملا هذهب اهانمهف اذإ اننأل «(ةمعنلا ١ وأ «ةردقلا ١ ينعت ال [/0 / 7814 يديب

 .ىرخأ ةهج نم «دعبتسملا نم ناك املو ؛سيلبإ ىلع مدآلّضْفُي نأ نكمب امب ىرنال

 2307+ ,49 ص) (ةفصو اهنم لعجمن نأ الإ قبي مل ««ةحراج دي» ديلا نوكت نأ

 ؟ةفض نيعول كلذكأو-. (ه7 ص١ (ةفص ديو ةّمث نم لوقن نأو ؛( 6 755١

 ًاصاخ ًافقوم ءودبي امك «ةلأسملا هذه لوح مزتلي كروف نبا نإ .( 55١ ص)

 . ( .. .هانمتن انك يذلا جاجتحالا هل جتحي ال هنأ الإ ) يرعشألاب

 هليوأت يف كروف نبا أجلي ,خلا ءطلخلاو ضبقلاو لوزنلاك هللا لاعفأ صوصخب

 رق ىتلا لولحلا نم ادحاو لبق نم انيأر دقل . يرعشألا نع اضيأ هذخأ هباشم طمن ىلإ

 رمأ هنأل هيلإ تفيضأ امنإو هللا وه ةقيقحلا ىلع لاعفألا هذه لعاف سيل :هيأر اهيلع

 نأ انل سيل نكل «هللا لاعفأ ًاّقح ىه لاعفألا هذه نأ لوقي رخآ ل حو .لح اذه .اهب
 اها تايمستلا نم اهرطعتو هللا # اهرهظت# لاعفا ةطاسب اهنإ .اهانعم نع دعيت
 نأ مهفن ([17/ ١574 دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتاف ]» نآرقلا يف ءاج اممف . ءاشي
 ءاج امم كلذكو .(م ,"8 ص) (ًانايتإ) هامسأ ًالعف ناينبلا يف «رهظأ » هللا

 نأ مهفلاب يفتكن «ءاعدلا بيجيو عمسيل ةليل لك لزني هللا نأ نم ثيدحلا يف

 دي» لبق نم لاق امكو . ( ١84 ص) ( الوزن هيمسي هديبع يف لعف راهظإ ١ ىنعملا
 عم ةلباقملاب (لعف لوزن »ب كروف نبا انه لوقي ««ةحراج دي» عم ةلباقملاب (ةفص

 .( 72١ ص) (لاقتناو لّوحت لوزن»

 - ةعنقم امئاد نكت مل نإو - كروف نبا اهحرتقي يتلا لولحلا عّرنت ىرن ائنإ

 اننأ عم اذه «ةيركف رظن ةهجو نم الوبقم ةنسلاو نآرقلا يف هيبشتلا ديفي ام لعجلا

 166م
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 نم ءلكشملا نإ «ةطقنلا هذه صوصخبو .هابتنالا تفلي ام الإ اهنم ركذن مل

 .ًاعجرم ًاباتك ربتعُي نأ قحتسي «ليوأتلا يف ليلد-باتك وه ثيح

 يرعشاألا مالكلا يف فّئصم وه ثيح نم لكشملا باتك .*

 ةيادب نم « تاسامملاو ناوكألا »و « تاكرح او نوكسلا ١ لثم تارابع دوجو نإ

 يف هنأب رعشي هتاحلطصمو مالكلا ملع رواحم ىلع علّطملا ئراقلا لعجي ةحتافلا

 امنيح عباسلا لصفلا نم ًءدب امامت ناديملا اذه بلق يف هنأ رعشيو . فولأم ناديم

 فقوي نأ مزلي يتلا لوصألا هذه ىلع ناهربلا ةماقإو لوصألا ضرعب كروف نبا عرشي

 نيملكتملاب صاخلا يموهفملا زاهجلاف .هيبشتلا مهوت يتلا ثيداحألا ةساردل اهيلع

 - داوسلا اهنمو ضارعألا ,ماسجألاو رهاوجلا «تافصلاو تاذلا : هلماكب دوجوم

 .خلا ««لحم» «(ةلمج» «( ءزج ) ؛(«لولح » ؛(« نوك ١ «- ضرعلل يجذومنألا لاثملا

 نم هب زيمتت امب ءاهنكمي يتلا ىلوألا لوصفلا هذه يف ةزراب ةقيرطب ةوجوم هنإ
 عم لاثملا ليبس ىلع «ةنراقملا لمدحت نأ ؛ماهبإ نم فسألا عم ًانايحأو ةّينقت
 ناهربلا ءدجن اميف ءلوصفلا هذه ىف دج اننإ .راّبجلا دبع يضاقلل ينغملا باتك

 أحال فلؤملا هيلإ حملي ؛هللا دوجو ىلع توملكتملا هيلإ اجلي يذلا يكيسالكلا
 الو ثداوحلا هيلع بقاعتت نأ هل مزاللا هطرش ١ نم رهوجلا نإ : ةفورعملا هتغيصب

 ًاثدحم ناك اذإو ؛(5١ ص) (ًاثدحم الإ نوكي ال كلذك ناك امو ءاهنم كفني
 .(5998 1١١4715١-١١5 ص نراق ) ثدحم نم هل دب ال ناك

 ؛هتاحلطصمب ةعبشُم . مالكلا ملعب ةعّبشُم «ىلوألا هلوصفك «باتكلا ةيقب نإ

 ( بيكرتلا نم عون ىلع ةفلؤم ماسجأ  هنأب صخشلا كروف نبا دّدحُي امدنع كلذ نم

 عيرتتا» اهيايراكرشا وا 4 صاإ « مدعلا نع انادج ولا وبهناب يلخلا لأ( 3 + ضو

 ًالئاق «ءامسلا يف هللا نإ ةرابعلا رتسفُي امدنع وأ ( 54 ص ) «ناكم لغّشو ناكم

 ةعبشُم يهو .( 75 ص) (ةهجلاو لحما يف ف رّيحتلا١ ىنعمب مَهْفُت نأ بجي ال اهنإ

 رركتت ةلأسم يهو - هللا ءامسأ ذخام ةلأسم كلذ نمو .مالكلا ملع لئاسمب

 :«(97-94 صر امهيلع مّهفُت نيذللا نيهجولاو هللا فاصوأ ةلأسمو ؛-اريثك

 4م
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 ١١-١١6(« 15 ) اهعناومو ةيؤرلا ةلأسمو «( 5٠7-4 ٠١ )هللا مالك ةعيبط ةلأسمو

 . خلا «( ١517-178 لجألا عطقو لاجآلا ةلأسمو «( 77-77 ) مانملا ايؤر ةعيبطو

 مهلوأو ماهتالا عضوم موصخلا ركذ يف مالكلا ملعب باتكلا عّبشت ًاريخأ ظحالنو
 نيذلا ةلزتعملا ( ةنسلا لهأ نم نييفرحلا يأ «لاحلا ةعيبطب ( ةهّبشملا ىلإ ةفاضإلاب )

 مهراكنإ يفو ( 5١8-7١3 ص) ليطعتلاب مهلوق يف مسالاب فلؤملا مهركذي
 لك يف» هللا نإ مهلوق يفو ( ١١-1705, ١1577707 5 ص ) ةرخآلا يف هللا ةيؤرل

 رداق ناسنإلا نأ مهمعزل (ةيردقلا ؛ مهايإ ًايمسم وأ ء((195 ٠ صر (ناكم

 هللا اهدلح يتلا لاجآلا ريخأتو ميدقت نكمي هنإو ( 7١1١و 78 ص) قلخلا ىلع

 هللا » نأب كلذك نولئاقلا ةيراججنلاو راجنلا ًاضيأ ةّمثو . ( 117١-17 ص) قلخلل

 ص) ملاعلا مدقب نولئاقلا «رهدلا لهأ»و ؛(357١ و 6١ ص ) (ناكم لك يف

 ريثأت وأ عبطلا لعف نم وه ملاعلا يف ثدحي ام نأ نولئاقلا «نويعئابطلا هو ؛( 7

 .(؟58و ؟4 ص) كلقلا

 هذاتسإأ فقاوم عومعلااهجو ىلع يه ؛ملكتم وه امب ؛كروف نبا فقاوم نإ

 سنج نم ًادحاو ًانول لمتحا امو هنأب رهوجلا دلحُي يرعشألاك وهف . ًامامت يرعشألا

 ,هدنعو .( ١7 ص ) (ناعمتجم نارهوج ) هنأب مسجلا دالحُيو ١(« ادحئاو انوكوادجتاو

 ص ) تافدارتم يه (« بيكرت )و ( فيلأت )و (ةئيه »و (ةروص» «يرعشألا دنع امك

 ةلاقملاب لوقي «قلخلاو هللا نيب هباشتلا يفن أدبمل هجاجتحا يفو .( 18454

 1 هاا نال قيم ب رمش يطع اهب يروم يكل وعل نوال

 اذإف ؛امهفاصوأ رئاس يف اكرتشا اذإ الإ نالثم وأ ناهبتشم امهنأ نْيَعيش نع لاقي

 لقلب كولا قفل اهرخإلا نف هجر ىلع هج اهي دجرب أل كش اعجب

 نبا لوقي «هتافص نم ةفص يه ثيح نم «هللا ةدارإ صوصخب ١4(. و ؟ ص)
 ةلالدلل ةفلتخم ًاهوجو لّكْشُت بضغلاو اضرلاو ةمحرلا ظافلأ نإ ءيرعشألاك ؛كروف
 مل يتلا ) هللا ةدارإ ىلع ةلال دلل لاقت اضرلاو ةمحرلاف ؛ةيلزألا ةدحاولا هللا ةدارإ ىلع

 بيذعت هتدارإ وه بضغلاو «هيلع معنُي هنأ َملع نم ىلع ماعنإلا ( اهب ًافوصوم لزي

 مالك ةلأاسم صوصخب .( 759177719199 ١١7-111 ص) هبيذعت ّملَع نم

 45م



 ةمدقم

 سيل ٠ مالكلا نإ : مالكلا موهفمل يرعشألا ليلحتل لثامت ليلحتب كروف نبا موقي «هللا
 ؛( 5708-3١4 صو تالالدو تارابع الإ فورحلاو توصلا امف «« فورح الو توصب

 طيحُي « دحاو ءيش دحاو مالك »وهو ءاهب ًافوصوم لزي مل ةفص وه هللا مالك نإ
 .( 7059و 554١ ص) (رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألا يناعم عيمجب )

 نإ ءيرعشاألا هذاتسأك ؛كروف نبا لوقي «هللا ءامسأ ذخأم ةلأسم صوصخب

 ءامسألا قالطإ يف لقعلل لخدم الو عمسلاو فيقوتلاب طقف ذخؤت هللا ءامسأ

 وأ يبنلا هب هاّمس امب وأ نآرقلا يف هسفن هب ىّمس امب الإ ىَمسُي ال هللا نإ .هللا ىلع

 نع عمسلاب لقُث اميفو 01١,١5 87 ١10(. ,5 ص) عامجإ هيلع لصح امب

 (هجوا)و (نيعوو (« دي» لثم .هيبشتلا اهرهاظ اظافلأ دجن ,ةصاخ نآرقلا ىف .هللا

 يفف ؛زاجلا ىلع تالاحلا عيمج يف لّمحُت نأ نكمي ال ظافلالا هذه نإ ؛« بنج هو

 178 ,*. ص) ةيقيقح تافص اهرابتعا مزلي .ًاقباس انيأر امك «تالاحلا ضعب

,011 

 ةلزتعملا تباجأ «راصبألاب هللا ةيؤر ناكمإلاب ناك اذإ امع لاؤسلا صوصخب

 ةمايقلا موي ًانكمم كلذ ناك ول هنأ لئاقلا يكيسالكلا ليلدلاب ةلدتسم «يفنلاب
 دعُبلا وأ باجحلا لثم «ةيؤرلا عنمت يتلا ةفورعملا عناوملا نأ ذإ ؛مويلا انكمم كلذ ناكل

 اذه ىلع يرعشألا درو . (ًامسج سيل هنأل) هيلع قبطنت ال «ةّقرلا وأ ةفاطللا وأ

 يف تسيل ةيؤرلل ةموعزملا عناوملا هذه نأ لوقي - كروف نبا هانبتي در وهو -- لوقلا

 الإ لحم يف ضرعلا يفني سيلو «ْضَرَع يه ناسنإلا يف ةيؤرلاف .كلذك ةقيقحلا

 ئنعم٠ وه ةيؤرلل يقيقحلا ديحولا عنملا نإف ؛هيلعو .لحلا سفن يف رخآ ضرع
 0328 ٠١7 ١١4-1١6, صر (هدوجول ةيؤرلا تفتنا ّدجُو اذإ ةيؤرلا داضُي

580-44 ). 

 نبا لوقي ءرخآلا ملاعلا يفو ملاعلا اذه يف رشبلا ريصم صوصخب ءًأريخأو

 نمبو زوفي نم ًاملاع لزي مل هللا نإ .ءاضقلاب ءيرعشألا هذاتسأك ,ظّفحت نود كروف
 ًاديعس ديعسلا قلخ » دقل . كلذل ًاديرم لزي مل ءانيأر امك ءوهو . باقعلا هب لحي

 عطقيو ؛هعيطُيف فطللاو قيفوتلا لوألل لعفي وهو .( ١8 ص ؛ ًايقش يقشلاو
 م



 ثيدحلا لكشم

 1١5١ ١88-١57,159(. , 154-28 ص) هتعاط نع هفرصيو رخآلا نع كلذ

 «ٌلضف» يه هقلخ ضعب هللا اهب صخ يتلا ةداعسلا نإ .ةّثبلا ٌحلَظ كلذ يف سيل
 .(7؟54 ص) (لضفتي ال نأو لضفتي نأ هل ١ لضفلاب ئدتبملاو ««ٌلُضفت و هنم
 ريغ نم ًءادتبا مهبّذع ول وهو ««ٌلدع) هنم وهف نيرخآلاب هلزنُي يذلا باذعلا امأ
 70١(. صو ًالدع ناكل (مرج

 ةلأسم صوصخبف . ًاقلطم سيل يرعشألا تالوقمب كروف نبا مازتلا نأ ديب
 ضعب٠ «ركذي ام ىلع «هب لاق ًاقيرفت مّنكتلاو ميلكتلا نيب قّرفُي هدجت هللا مالك
 ودبي ام ىلع «كروف نبا نإف «ةلاقملا هذه ةر يذلا يرعشالل ًافالخو ؛«انباحصأ

 نيب حوضوب كروف نبا رّيمُي «(ةالص» ةملك ىنعم صوصخبو . ( 77/5 ص) اهائبت
 ١99 ص ) هضفر دق يرعشألا ناك ام وهو ؛عرشلا تاملك نيبو ةغللا تاملك

 ىلع ًالدتسم ةئنمؤم اهنأ يبنلا اهنع لاق يتلا ةيراجلا صوصخبب «ًاريخأو ٠٠.

 دق ةظحالمب كروف نبا يلدُي ءءامسلا يف هللا نأ لدتل ءامسلا ىلإ اهتراشإب كلذ

 نيعب ذخؤت نأ بجي تادابعلاو لامعألا نأ (ًاحضاو سيل صنلا نأ الإ) اهنم مَهَفُ
 ةيرعشألا ةلاقملا قرافي وهف اذهو «( 78 ص ) ناميإلا ىلع مكحلل «هدنع «رابتعالا

 . ةيداعلا ةيئجرملا

 «ةيمالك ةسردم ةّمث سيل .انقجافت نأ يغبني ال ةطيسبلا قورفلا هذه

 . ةدحاو ٌةدماج ٌةعطق نوكت نأ نكمي ءاهاوس عم كلذ يف يوتست.ةيرعشألا ةسردملاو

 انايحأ ةحيرص تاراشإ «بهذملا يف تافالخ ىلإ لكشملا يف ارارم ريشُي كروف نباو

 لقني ذإ ًاتايحأ ةنّطبُمو «( 141١و ١5 ص) (انباحصأ فلتخاو ًالثم هلوق ىف
 ضعب لاق دق» /١61(« صو «انياحصأ ضعب ركذ دق) :(باحصألا ضعب ) يأر

 نإ .( خلا ء155١ 78,77 ص (لاق نم انباحصأ نم ) «( ١75 ص ) «انباحصأ

 ...صاخلا هيأر فلؤملل نوكي ال نأ وه برغتسُي نأ يرحلاب بجي يذلا رمألا

 ( .ش .مل ةيسنرفلا نم بيرعتلا )

 544م



 عجارملا سرهف

 قشمد «طوؤنرألا رداقلا دبع قيقحت «يرعشألا نسحلا يبأل ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا

1541/14 

 دبع يبأ قيقحت ءءارفلا نب ىلعي يبأ يضاقلل تافصلا رابخأل تاليوأتلا لاطبإ : لاطبإ

 1998/١515931141٠١. «تيوكلا ءيدجنلا دمحم هللا

 .19171 نديل :5عم 2ءلءمنصع قيقحت «يناهبصإلا ميعن يبأل ناهبصإ رابخأ

 «ةرهاقلا ءيرثوكلا دهاز دمحم قيقحت «يقهيبلا ركب يبأل تافصلاو ءامسألا :ءامسأ

 . ١55/1

 . 15145 «لوبناتسإ ءيدادغبلا روصنم يبأل نيدلا لوصأ :يدادغبلا لوصأ

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبط «يناهبصإلا جرفلا يبأل يناغألا :يناغأ

 ل «توريب ؛ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت «ىضترملا يلامأ : يلامأ

 .( كتسلول سرهفملا مجعملا يف امك ثيداحألا فينصت عم ) يراخبلا حيحص : خب

 نيدلا ييحم دمحم قيقحت «ةرهاقلا ةعبط ىلإ يناثلا ميقرتلا عجر ) دواد يبأ ننس :دب

 .(ديمحلا دبع

 1557/7 /١5/8 :ةرهاقلا ءنوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت «ظحاجلل نييبتلاو نايبلا

 نب يلع نسحلا يبأل ناهربلاو ججحلاب اهنايبو ةحضوملا ةلكشملا تايآلا ليوأت : لأت

 .عيماجم 49١ «بتكلا راد «ةرهاقلا طوطخم «يربطلا يدهم نب دمحم

 1917/1159 ,ةرهاقلا رقص دمحأ قيقحت «ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت

 دولك قيقحت ,يفسنلا نيعملا يبأال نيدلا لوصأ يف ةلدألا ةرصبت : يفسنلل ةرصبتلا

 199٠0-1998. ءفشمد ,ةمالس

 .1551/1749 «ةرهاقلا ءيدادغبلا بيطخلل دادغب خيرأت : غبت

 . 171410 قشمد «يسدقلا نيدلا ماسح قيقحت ءركاسع نبال يرتفملا بذك نييبت

 «ةرهاقلا ةعبط ىلإ يناثلا ميقرتلا عجر ) يذمرتلل ,ننسلا وأ ,حيحصلا عماجلا : رت

 يقابلا دبع داؤف دمحم «[ ١-5 ] ركاش دمحم دمحأ قيقحت 219107518961918

 .([4-5] ضوع هوطع ميهاربإ ء[ 7 ]

 د



 ثيدحلا لكشم

 . ١961 توريب 81ءطقكل 1. 860 ةئاطإل قيقحت «ينالقابلل ديهمتلا

 قيقحت ؛يطلملا نيسحلا يبأل عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا : يطلملل هيبنتلا

 21958/18/ «توريب-دادغب «يرثوكلا دهاز دمحم

 .١1؟؟ا/-١1؟ه ,دابآرديح «ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت : بيذهت

 ىلإ لوألا مقرلا عجر ) ةميزخ نب رككب يبأل لجو زع برلا تافص تابثإو ديحوتلا : حوت

 «ضايرلا ةعبط ىلإ يناثلا مقرلاو ءساره ليلخ دمحم قيقحتب 2١57/8/14 «ةرهاقلا ةعبط

 . ( ناوهشلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع قيقحتب ©2415

 ١975-1976,. «ةرهاقلا «يناهبصإلا ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح :ةيلح

 . 1١15 «ةرهاقلا «ءلبنح نب دمحأ دنسم :مح

 / 1١185 /988 ١-١844 ءةرهاقلا ,نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت «ظحاجلل ناويحلا
16 . 

 رامعو راشنلا يماس يلع رشن «« فلسلا دئاقع» نمض .يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ

 191/١. «ةيردنكسإلا «يبلاطلا يعمج

 . ( كئسنول سرهفملا مجعملا يف امك ثيداحألا فينصت عم ) يمرادلا ناس :رد

 . 1941 «توريب ءروعاف يلع قيقحت «ساون يبأ ناويد

 . يزارلا نيدلا رخفل ريبكلا ريسفتلا : يزارلا

 «نديلدْنُل ةعبط ىلإ لوألا مقرلا عجر ) يمرادلا ديعس يبأل ةيمهجلا ىلع درلا :هجر
 دئاقع) نمض 2151١ «ةيردنكسإلا ةعبط ىلإ يناثلا مقرلاو 206 ةواهك/ 1(عداهنل1 قيمحت «©

 .(فلسلا

 . 1587 «ةنيدملا ,يهيقفلا دمحم نب يلع قيقحت ؛ةدنم نبال ةيمهجلا ىلع درلا

 «ةرهاقلا ةعبط ىلإ لوألا مقرلا عجر ) يمرادلا ديعس يبأل دينعلا يسيرملا ىلع درلا :رمر

 20191١ «ةيردنكسإلا ةعبط ىلإ يناثلا مقرلاو ءيقفلا دماح دمحم قيقحت 4
 .(«فلسلا دئاقع» نمض

 بتكلا راد «توريب «يطويسلا نيدلا لالجل [اذك ] روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا :طس

 1١990/1١511١. ,ةيملعلا

 «لولغز ديعسلا دمحم رجاه يبأ قيقحت «لبنح نب دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا : نس

 1986/1١14.8. «توريب

 .19595 «ةيردنكسإلا «ينيوجلا نيمرحلا مامإل نيدلا لوصأ يف لماشلا

 تل



 ةمدقم

 يديزلا مامإلل ةقيقحلا يف وهو ) رابجلا دبع يضاقلل موعزملا ةسمخلا لوصألا حرش
 0١15/84/ ١19578 «ةرهاقلا ءنامثع ميركلا دبع قيقحت «( 475 .ت ويدشش ميدكنام

 ؛يئاكلاللا يربطلا مساقلا يبأل ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش :داقتعالا حرش

 .1988 .1/١14٠ «ءضايرلا ءنادمح دعس دمحأ قيقحت

 ١- 945 «ةرهاقلا ,ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت ؛ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش

 .ءلقكك

 / ١775 «ةرهاقلا ءيقفلا دماح دمحم قيقحت ءيرجآلا ركب يبأل ةعيرشلا :ةعيرش

19 

 «توريب «لولغز ديعسلا دمحم رجاه يبأ قيقحت «يقهيبلا ركب يبأل نامبإلا بعش
 ١/10

 .14-19 «نديل (81.]. 1 60ءزع قيقحت «ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا

 19917/1١515. توريب ءيمظعألا ىفطصم دمحم قيقحت «ةميزخ نبا حصحص

 يبابلا ىفطصم «ةرهاقلا ءيربطلا رفعج يبأل نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج : بط

 . اة موا أ عام «ةثلاثلا ةعبطلا «يبلحلا

 ١94١-1985. «يفلسلا يدمح قيقحت «يناربطلا مساقلا يبأل ريبكلا مجعملا : ربط

 . يسربطلا يلع يبآل نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم : يسربطلا

 .توريب «سابع ناسحإ قيقحت «دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :تاقبط

 .ةفئاطلا خيش يسوطلا رفعج يبأل نآرقلا ريسفت يف نايبتلا : يسوطلا

 «ميهاربإ ديسلا يدجمو روشاع ىفطصم قيقحت «يناهبصإلا خيشلا يبأل ةمظعلا :ةمظع

 1991/151١. ةرهاقلا

 راد ( توريب ) ,نايرعلا ديعس دمحم قيقحت «يسلدنألا هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا

 .ركفلا

 ءسيملا ليلخ قيقحت «يزوجلا نب جرفلا يبأل ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا : للع

 2198/1 14.08 «توريب

 «ةرهاقلا «نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت «يبهذلا نيدلا سمشل رافغلا يلعلل َرلعلا

151/1814 

 .1975/15215 ,ةرهاقلا «ةبيتق نبال رابخألا نويع

 . 1911/1817 ,دادغب «يروبجلا هللا دبع قيقحت «ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ : بيرغ

 عالم



 ثيدحلا لكشم

 دبع نب زيزعلا دبع قيقحت «ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف
 . ةفرعملا راد «توريبب عبطلا ةداعإ ء1790--65 «ةرهاقلا ءبيطخلا نيدلا بحمو زاب نب هللا

 .9١ا/5 سنوت «ديس داؤف قيقحت «رابجلا دبع يضاقلل ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف
 191/1/191١. ,نارهط .ددجت اضر قيقحت ؛ميدنلا نبال تسرهفلا
 . ةرهاقلا «ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت «دربملا سابعلا يبأل لماكلا

 يركب قيقحت «يدنهلا يقتملا نيدلا ءالعل لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك : زنك
 1١998/1١. 51 «توريب ءاقسلا ةوفصو ينايح

 . 18117 «ةرهاقلا «يطويسلا نيدلا لالجل ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا يلآللا : يلآل
 .رداص راد «توريب ءروظنم نبال برعلا ناسل :ناسل

 نع طمع ]. 81دك: قيقحت «يرعشألا نسحلا يبأل عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلاو عمللا
 21١907 «توريب

 دمحم قيقحتب 215915 «ةرهاقلا ةعبط ىلإ يناثلا ميقرتلا عجر ) ةجام نبا ننس :جم
 . ( يقابلا دبع داؤف

 ماما «ةرهاقلا «يتيزلا دمحم هط قيقحت «يضرلا فيرشلل ةيوبنلا تازاجما : تازاجم
 ل

 22161 قيقحت «كروف نب ركب يبأل يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا تالاقم درجم : درجم
 .19481/ «توريب ؛0أطقءأ

 ةعبطلا ىلإ لوألا مقرلا عجر ) يمثيهلا نيدلا رونل دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم : عمجم
 1١1505 /١92851(. «توريب ريوصت ىلإ يناثلا مقرلاو 21701 ؛ةرهاقلا «ةيلصألا

 .15.5/198 ,ةرهاقلا «ةيميت نبال ىربكلا لئاسرلا ةعومجم

 «ةرهاقلا ءراجنلا يرهز دمحم قيقحت «ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأت : فلتخم
 ما نسمح

 . ( كئيسلول سرهفملا مجعملا يف امك ثيداحألا فينصت عم ) ملسم حيحص : سم
 ١1405/ «توريب «ماحللا ديعس قيقحت «ةبيش يبأ نبال راثآلاو ثيداحألا يف فنصملا

 هديك

 «يملعلا سلجملا ءيمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت «يناعنصلا قازرلا دبعل فنصملا
1 

 18ع



 ةمدقم

 «توريب ؛دادح ناديز عيدو قيقحت «ءارفلا نب ىلعي يبأ يضاقلل نيدلا لوصأ يف دمتعملا

9/4 1. 

 . ١95٠-1958 ءةرهاقلا ,رابجلا دبع يضاقلل لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا

 11ءاامتانأ قيقحت «يرعشألا نسحلا يبأل نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم :تالاقم

 1١3551 171 عوطو للعم 1

 ١415/ «توريب «نادمح قيفوت رشن «يزوجلا نب جرفلا يبأل تاعوضوملا :تاعوضوم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاش نم صخ يذلا «هننمو هيدايأب لوطتملا همعنب لضفتملا هلل دمحلا - ١

 تاقولخملا دجوأ ؛ةفآ الو صقن ريغ نم ءاش نم اهعنم و ؛ةجاح ريغ نم هتيادهب
 ىلع هعئادب تلد ؛هتئيشمو هتدارإ بسح ىلع اهربدو «هملعب اهنقتأو ؛هتردقب

 لكو «هتينادحوب دهاش روطفم لكف ؛هتمظعو هتزعب هعئانص تدهشو ؛هتمكح

 درفنم .هلزأ يف ميظعتلاو ولعلا تافصب دحوتم ؛هتيبوبرو هتيهلإ ىلع لاد قولخم
 هوجو نع هِّرنَم ,تاهاعلا نع بم .,تاجاحلا نع سّدقم ؛همدق ىف ىنسحلا هئامسأب

 تاكرحلاو نوكسلاو تاودألاو تالآلاو حراوجلاب فصوُي نأ لاعتم ؛تافآلاو صقنلا

 قيلت ال ؛تاومسلاو ضرألا# يف نم عيمج نع ينغلا وه لب «تارطخلاو يعاودلاو

 نامزألا هيلع يرجت الو ءتاَّساّمملاو 'ناوكألا هيلع زوجت الو «تاياهنلاو دودحلا هب

 «فيك الب فوصوم ؛ّدح الب دوجوم ؛تادايزلا الو صئاقنلا هقحلت الو «تاقوألاو

 طيحُت الو ماهفألا هرّدقُت الو ,ماهوألا هروصتت ال ؛هبش الب دوبعم نيأ الب روكذم

 اهب لدف «ةقفّتم اسانجأو ةقرفتم اعاونأ قلخ ام قلخ ؛مالعألاو لئالدلا هتمظع هنكب

 لكش يذ لك ةهباشُم نع ديعب ءسنجو عون لك نع جراخ هنأ ىلع بابلألا يلوأ
 همصعتسنو ارخآو الوأ هلضاوف ىلع هركشنو ءاءدبو ادوع همعن ىلع هدمحن . "لكشو
 هب أدتبا ام مامتإ ىلع هنيعتسنو «لمعلاو لوقلا دشرأل هقفوتسنو «للزلاو أطخلا نم

 .هتمحرو هلضف نم

 لوح .«نوكسلاو ةكرحلاو قارتفالاو عامتجالا ناوكألاب ديري ١ :ف شماه يف درو ١.

 . 4٠-4١ يدادغبلا لوصأ الثم رظنا «نيملكتملا دنع هيلع فراعتملا روصتلا اذه

 . «لكش تاذ ةأرملا لاقي لدلا رسكلابو لثملا حتفلاب لكشلا» : شماهلا يف ف 1
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 ثيدحلا لكشم 8

 اءاطعو ارضو اعفن اهفالتخا ىلع تاعرتخلا ءاشنإب درفتلاو ديحوتلاب هل دهشنو

 .هريدقتو هريبدت نم طسقلاو هئاضق نم لدعلا كلذ عيمج نأو ءارشو اريخو اعنمو

 ىلإ قحلاب هلسرأ - هيَ - هتريخو هتوفصو هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشنو
 .ةلاسرلا متخ#و ةَّجُحلا هب لمكأو رذعلا هب عطقف ءانيمأ اقداص اريذنو اريشب قلخلا

 نيعيطملا عيمج ىلعو نيِبّرقمْلا ةكئالملاو نييبنلاو نيلسرْمْلا ىلعو ؛ةّصاخ هيلع هللا ىلص

 .اريثك ملسو «ةّماع هل

 هب انأدتبا ام مامتإل انقّفوو مكبولطمب هللا مكدعسأ - تفقو دقف دعب امأ - ؟

 نم رهتشا ام هيف ركذن باتك ءالمإ ىلإ مكتجاح نم باوصلاو حصنلا يرحت ىلع -
 هب# قّلست امم ؛هيبشتلا اهرهاوظ مهوُت ام هيي هللا لوسر نع ةيورملا ثيداحألا

 ةرهاظلا يه يتلا ةفئاطلا كلذ حيبقتب اوًصخو «نيدلا يف نعطلا ىلع نودحلللا

 نئاوشو ليطابألا بئاوش نم اهدئاقع ةرهاطلا ءاناكمإو اولعو ارهقو انايبو اناسل قحلاب
 ةقرف :ناتقرف مهو .( ثيدحلا باحصأ » اهنأب ةفورعملا يهو «ةدسافلا ءاوهآلاو عدبلا

 ىلع مهيعاود رّقوتتو نفسلا لقنب مهتيانع ٌدتشت نيذلا ةياورلاو لقنلا لهأ يه اهنم

 مهيلع»# بلغيف ءاهميقسو اهحيحص نيب زييمتلاو اهديناسأ رصحو اهقّرُط ليصحت

 «سيياقملاو رظنلا قّرُط قيقحت مهيلع بلغي مهنم ةقرفو . هيلإ نوبسدُيو هب نوفرعُيو كلذ

 هوجو حاضيإو اهنع نيسبلملا هّبش يفنو ءلوصألا ىلع عورفلا بيترت نمع ةنابإلاو
 ىرخآألا ةقرفلاو «كلّملل ةنزخلاك نيدلل ىلوألا ةقرفلاف . اهقئاقح ىلع نيهاربلاو جَجُحلا

 . اهل نيضرعتملاو اهيلع نيضرتعملا كلملا نئازخ نع ُبذت يتلا ةقراطبلاك
 باتكلا جهانم#» نع ةلداعلا ةدسافلا ءاوهآلا ةيناحضأ نم عدبلا لهأ نأ مت ركذو

 هذه بصان نمو «ةيمسجلاو ةضفارلاو جراوخلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا وحن - ةنسلاو

 ةباصعلا هذه نيجهت ابأد# دصقت - ةلطابلا ءاوهألا لهأ رئاس نم ةوادعلاب ةقرفلا

 ام لقنت اهنأ مهمّهوتل ءافعضلا ىلع سيبلتلا كلذب مورتو «رابخألا هذه لاثمأ لقنب

 اهداقتعال كلذ تلمتحا ةقرفلا هذه نأ نظتو .نيدلا يف حصي الو ديحوتلاب قيلي ال

 مهتافص نم فورعملاو قلخلا لاوحأ نم دوهعملا بسح ىلع ظافلألا هذه يناعم قئاقح
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 دصاقملا نع ةلفاغ اهيناعم نع ةبهاذ يهو .ءكلذب تلغتشاو . مهتاودأو مهحراوجو

 ام تلقن امنإ اهنأب ةلهاج «ليطعتلاو داحلإلا لهأ ةلفغبو هيبشتلا رفكب اهتمرف ءاهيف
 لوصأ تدقتعا دقو ؛ هتف هنع لودعلا نع تعمس ام تورو اهلوسر نع تعو
 اهلوصأ ةقفاوُم ىلع كلذ تورف «عمسلاو لوقعلا لئالدب ديحوتلا قئاقح و نيدلا

 .اهتحصب نيهاربلا تدهش ام ةدضاعُمو

 لقنب ةفئاطلا هذه ىلع راكنإلاو نيجهتلا اذه ىلع ةعدتبملا ءالؤه لمح امنإو

 اضارتعا «لجو زع هللا باتك راكنإ ىلع ةلطعملا ةدحللا لمح ام كلذ نم تلقن ام

 . ةهباشتملا هتايآ نم اهقئاقحو اهيناعم ةفرعم نع تبهذ ام ضعب ركذب هيلع مهنم

 هنم دارملا مهفُي هليزنتو هليوأت مكحُم وه مسقف :نامسق باتكلا يآ نأ كلذو

 هليوأت هجو عازتناو مكحملا ىلإ ٌدرلاب الإ هانعم ىلع فقوُي ال مسقو «هتاذو هرهاظب
 اهنمف :ليزنتلا اذه ىلع# ةلّزنُمو ىرجما اذه ةيراج هلي لوسرلا رابخأ كلذكف .هنم

 ىلع كلذو «هريغ ىلإ هنايب يف رقتفملا اهنمو ,هسفنب هنايب يف لقتسملا نيبلا مالكلا

 مهباطخ لك نكي ملذإ ءاهنايب يف ةغللا لهأ فرعو اهباطخ يف برعلا ةداع بسح

 ريسفتو نايب ىلإ جاتحي الكشُم اًيفخ هلك الو ءريسفتو نايب نع اينغتسم انيب ايلج
 «ةمسقنم لوقعلا اهيلع رطف ام ىلع لجو زع هللا لئالد تناك اذإف .هريغ نم

 ام ىلع لقعلا ةلالد نم يفخ ام ضرتعي مل امكو ؛ةمسقنم عمسلا لئالد كلذكف

 ال عمسلا لئالد نم يفخ ام كلذكف ءاسأر لوقعلا لئالد طقست ىتح اهنم ىلجت

 صئاصخب ملعلا اوتوأ نيذلا عفري نأ لجو زع هللا دارأ امنإو .اهنم ىّلجت ام ىلع ضرتعي

 لئالد تناك اذإف .اهلثمب هيلع معني مل نمع اهب مهلاح نيبي ءاهيف تاجردو ةعفر

 لئالد كلذكف «ةدحللا رثكأ دنع ءافخلاو ءالجلا يف اهتوافت عم ةحيحص لوقعلا

 قلاخلا توعنو فاصوألاو ءامسألاو ماكحألا نم هيلع تلد اميف لجو زع هللا باتك

 لهج اهلطبُي ال ةعونتم ننسلا وه يذلا عمسلا لئالد عيونت نوك كلذكف . قلخلاو

 . اهيناعمب نيلهاجلا
 نم لقنلا لهأ مهضارتعا يف ةعدتبملا ةلاهج نع كل فشكت ةمّدقملا هذهو

 هب لئاقلاو كرت ةلاقملا هذه دّوُق نأ كلل حضوُتو «رابخألا هذه لاثمأ لقن يف انباحصأ
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 ةهباشتملا يآلل نأ معز ىتم «هنأو ةنسلا هب لطبأ ام لثمب باتكلا لاطبإ ىلإ هل دئاقلاو

 نم اهب حّحصُتو اهيلع لّزَنُت ةغللا ةهج نم اقرُطو يناعم باتكلا يف تدرو يتلا
 ىلإ قرطتلاو «رابخألا هذه ليبس كلذكف «ليطعت ىلإ الو هيبشت ىلإ يدون ال ثيح

 ليطعتلاو هيبشتلا نع جرخي يذلا هجولا ىلع اههوجو حيحصتو اهيناعم ليزنت
 هرست امع فشكلا نيجهتلا اذهب دصقت امنإ ةعدتبملا ءالؤه نأ الإ قبي ملف .كلذك

 ضارتعا ليبس ةرهاظ قحلاب يه يتلا ةرهاطلا ةفئاطلا هذه يف ةئيدرلا دئاقعلا نم

 فشُكو اههوجو مهل نْيِب اذإ باتكلا يآ هباشتمب ةعيرشلا لهأ ةلمج ىلع 'ةدحلملا

 لهأل اهدقعو اهرامضإ ءوسل بيعلاو نيجهتلا الإ ىبأتف ءاهتحص قيرط نع مهل

 . مالسإلا

 لصفق-»

 يرازلا ضارتعا هب# عفدُيو رابخألا هذه هيلع لّزنُت يذلا هجولا كل ناب دق ذإف

 نم فلسلا ضعب هيلا بهذ امع نآلا» فشكنلف «راثآلا لهأ ىلع نيفلاخملا نم
 هذه نم ىرجملا اذه ىرج ام نأ معُر ثيح «بابلا اذه يف هللا مهمحر خياشملا

 اهيناعم نع ثحبلا نود ديلقتلاو عابّتالاو اهظافلأل ميلستلا ىلع لقنُي امنإ رابخألا

 هريغ نعو «كلذ يف هللا همحر يعازوألا نع يور ام وحنك ءاههوجو نع فشكلاو
 هجو نع نايبلاو . "«تءاج امك اهورمأ :رابخألا هذه ىف لاق هنأ هانعم وحن ىلع

 «هيلا اويهذ ام فلاخُي ال كلذ نم هاندصق ام نأو هللا مهمحر خياشملا ءالؤه ليواقأ

 .ح نم ةطقاسلا ( «تاقرو ةتس») ةعطقلا ئدتبت انه ١.

 ةيميت نبال ىربكلا ةيومحلا ةديقعلا عجار «لوقلا كلذب درفتي مل يعازوألا نأ قحلا ١.

 يعازوألا نع ةنسلا باتك يف لالخلا ركب وبأ ىورو» :( ١, 47١ «ىربكلا لئاسرلا ةعومجم )
 نع اضيأ ىورو . تءاج امك اهورمأ الاقف ثيداحألا ريسفت نع يرهزلاو لوحكم لئس :لاق

 نع يعازوألاو دعس نب ثيللاو يروشلا نايفسو سنأ نب كلام تلأس :لاق ملسم نب ديلولا

 امك اهورمأ اولاقف :ةياور يفو «تءاج امك اهورمأ اولاقف تافصلا يف تءاج ىتلا رابخألا

 ؛ه)1/و 481,5 داقتعالا حرش ؛ 7,١ لاطبإ ؛؟/6 ةاكز رت اضيأ عجارو .« فيك الب تءاج
 . 5517 ءامسأ
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 لومحم رابخألا هذه لاثمأ يف ةقيرطلا هذه نم خياشملا ءالؤه هكلس ام نإ لوقنف

 اهيناعم فيرعتو اههيجوت ىلإ يدتهي ال نم اهليوأت نم اوعنم مهنأ ىلع مهنم
 ال امب هناحبس برلا فصوو هيبشت داقتعا امإ : نياطخلا دحأ ىلإ قبسي الكل ءاهقرُطو

 «لجو زع هللا نأ كلذ نّيبُيو .هجيرخت هيلع رّدعت اذإ اسأر ربخلا لاطبإ وأ «هب قيلي

 نوخسارلاو آل هلوق ىوحفب رجز ءاههباشتمو اهمكحُم «باتكلا يآ يّمسق# ركذأل
 ضرتعي ال نأ اخسار ملعلا يف نوكي ال نم [7/5] 4 هب اًنمآ نولوقي ملعلا يف

 ولوأ الإ رّكّذي امو ف ىلاعت هلوقب ةيآلا رخآ يف كلذ دّكأو .اهنم هباشت ام ليوأتل

 الإ اهيف قحلا بلطو ةحصلا ىلع اهنم هباشت ام يناعم ركذتي ام : يأ © بابلألا

 .رئاصبلاو ماهفألاو لوقعلا ولوأ

 هذه ضعب نع لكس هنأ هللا همحر يعازوألا نع يور ام كلذ ىلع كلديو
 هَ هلوق نع لكس هنأ كلذو .هباوج مهفي هنأ ملع نم باوج هيف باجأف رابخألا

 ام هللا لعفي» :لاقف ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىف ىلاعتو كرابت هللا لزني

 كلذ نع هللا همحر فشك دقو «لوزنلا ىنعم نع ثحبلا وه اذهو . 'ةءاشي
 هل يضتقي ال ؛هتردقب هنم رهظي لاعفألا نم لعف كلذ نأ ربخأو «ىنعم حضوأب

 ليوأت يف هللا همحر قو دقلو . هلاعفأ نم رهظي ام رئاس وحنك ءاليوحت الو ارييغت
 امف ءنآلا ىلإ ربخلا اذه ليوأتل او دصت دق هدعب قيقحتلاو رظنلا لهأ نإو «كلذ

 ام ىلع رابخألا رارمإب رمألا يف مهليبس نأ كلذ كل فشكف .لاق ام ىلع اوداز

 عم اهليوأت يف ضوخلا نع رظنلا لهأب سيل نمل عدرلا قيرط ىلع ىرج امنإ تءاج
 .اهتحصب مهفارتعا

 لصف -+4

 لقنلا لهأ ىلع ةعدتبملا نعط هوجو نم هجو ربكأ نأ انلق املاحاضيإ كديزيو

 ال ام نوورتو «نوردت الام نولقنت مكنإ» :مهلوق كلذ ةياور يف انباحصأ نم

 داقتعال ,حص نإ « هلم يبنلا هب ملكت امنإو . نوعنمت هانعم نع فشكلا نعو ؛نومهفت

 ١. انه عجار ١/9101 /7510.
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 نأ ريغ نم اهب ظفلتلا الإ اهتياور يف نكي مل نإف . دئاز ىنعمو ةدئاع ةدافإو ةدئاف

 يف ثبعلا نم ءيرب هنع وه ام هني لوسرلا ىلإ فاضي« نأ بجوأ ىنعم» لقعُي
 ١ .(مهقي ال ام موقلا لقنو «ديفُي ال امب ظفلتلا

 ليوأتلا لهأ نم لاق نم ىلع نآرقلا هباشتم ىف# ةدحلملا تنعط امك اذهو

 © ملعلا يف نوخسارلاو ف هلوق نم أدتباو «هللا الإ هليوأت ملعي ال ام هيف نإ ةّصاخ

 ةليضفو ةئسو ةدابع باتكلا» ةوالت نأ عم ,فطع واو ال فانعتسالا# واو هلعجو

 ال اهدئاوفو اهيناعملاتلقُّت امنإف ننسلاو رابخألا امأف .اهفرعي ال نملو اهانعم فرعي نمل

 متدصق ام نإ) : ةفئاطلا هذه نم فلخو فلس نمع باوجلا يف انلقف . طقف اهظافلأل

 ىنعم هلف كلذ نم حص ام لك لب ءنعطب سيلف كلذب ةلقنلا ءالؤه ىلع نعطلا هب
 يف اهلهأ نيب فراعتملا ىلع ةرَّدقُم «ةغللا مكح ىلع ةلّزتُم «ةلوقعم ةدئافو حيحص

 نم الإ ء:بابلا اذه يف ةدحاو ليبس نآرقلا هباشتمو رابخألا هذه ليبسو .اهلثم

 رابخألا هذه ظافلأو «ةطبنتسم# اهيناعمو اهب عوطقم ةوالتلا ظافلأ نأ ثيح

 اهماسقأ ركذنو اهبّنرُت يتلا هوجولا ىلعو اهيلع تدرو يتلا قّرَطلا ىلع ةلوبقم
 مل ءاطقاس كلذب نيفلاخُلا نم نينعاطلا نعط ناكو ؛كلذك ناك اذإو .«اههوجوو

 ةدئافلا ليصحتو اهلقن يف ضرغلا ملعُيِل اهيناعمو اههوجو نع فشكن نأ الإ قبي

 . اهعامسب اهيعاول

 لصف -ه

 ىلإ بهاذلا نأ ءانركذ ام ىلع لمحي نأ دب ال نإو ءاحاضيإو انايب كديزيو

 فيكف ءاهيناعم بلط يف ضوخلا نع هناسل فك نإ ءاهنم حص ام لوبقب لوقلا

 ءاهيناعم ةلمج يف فقولاو كشلا وأ اهيف ءيش داقتعا نع هبلق فكي نأ هنكمُي

 مهفيل رظنلا بلط نم قحأ رظنلا نع فقولاو «ملعلا نم ىلوأ كشلا نوكي فيكو

 هل 'لئاقلا كلذل عماسلا فاقيإ لوقلا اذه ةلمجو ؟ مهفلاو مّهفتلل ىورُي ام ىنعم

 .لباقلا :باوصلا لعلو ؛لوصألا عيمج يف اذك ١.



 7 كروف نب ركب وبأ

 نكمُم هب ملعلا قيرط اميف لهجلا وأ نظلا عم ,فوقولاو ثحبلاو دئاوفلا بلط نع
 هباشتم يف اضيأ فقي نأ لئاقلا اذه ىلع بجي هنأ عم .رسيتم هانعم جارختساو

 لجأل نيعباتلاو ةباحصلا ىلع راكنإلا ىلإ هدوقي اذهو «ءكلذ يف رظنلا رظحيو نآرقلا

 ربدتي لجو زع هللا رمأ كلذلو . كلذ ىلع اوّنحو قرّطلا كلت نع اوثحب دق مهنأ

 . تاماركلا عاونأو تاجردلل هلامعتساب مهضرع امل هتانّيب# يف ركفتلاو هتايآ

 هذه لاثمأ يناعم يف ؛كبلق داقتعا قبسي نأ كلذ نم مومذملا نأ ملعاو

 حراوجلا نم هب قيلي ال امب لجو زع هللا فصوو هيبشتلا يضتقي ام ىلإ ءرابخألا
 ءاهيف قحلا بلط نعو كلذ نع فقولا ٌمذلا يف هيلي يذلاو . تاودألاو تاكرحلاو

 ريصقتلا ىلع سفنلل انيطوتو زجعلل الاقثتسا ءاهيف قحلا ىلع فوقولا رّذعتل امهوت

 هركذ زع همالك نم دئاوفلا مانغتساو لجو زع برلا تاضرم هيف يذلا قح لا بلط يف
 قحلا لهأ ىلع اونعط امب ةدسافلا مهماهوأو نيفلاخملا نونظ درو هتيم هلوسر مالكو

 عمج امو .هلئالد نع فشكلاب قحلا ةرصْنل ةنابإو مهيلع هللا ةّجحل اراهظإ ءاهلثمب

 لّرنَي يذلا هجولا ىلع اهيف رظنلا كرتو اهنود فقوتلل# هجو الف ,دئاوفلا هذه

 ال ثيح نم هانعم ماهبتسا ىلإ الو ربخلا عفد ىلإ يدوي ال ثيح نم ؛هيلع باطخلا
 .قلخلاب ىلاعت قلاخلل هيبشت» ىلإ الو هيلع فقوُي

 مصف-*5

 يف هيلإ انقبس ام يلابب ترطخأ «كلذ نم مكبولطم ىلإ مكٌتبجأ امل «ينإ مث

 وحن «فلاخملاو قفاوُملل ىنعملا اذه لثم يف ةعوضوملا بتكلا نم خياشملا كلذ

 «'يبيعُقلا ملسم نب هللا دبع باتكو ءكلذ يف 'يجلّتلا# عاجش نب دمحم باتك

 كلذ نم ركذ دق مهنم دحاو لك تدجوف .”يدهم نب نسحلا وبأ اريخأ هلمع امو

 .قيقحتلا ةمدقم عجار ١.

 .ثيدحلا فلتخم ليوأت باتك بحاص ةبيتق نبا ينعي .”

 .قيقحتلا ةمدقم عجار .*
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 هوركذ ام عيمج نكي ملو .اذبن هيناعم ضعب طاينتسا نم هيف دهتجا امتو افرط

 ءاهوركذ ام رثكأ ارابخأ اندجو دق لب ؛هيف ركذي نأ نكمُي ام عيمجلا ابعوتسم يدنع

 ىلع انمزعف «حيحصلا هجولا ىلع اهجيرختو اهيناعم نع ثحبلاو اهليوأت بجي امم

 دئاوز اهيف ركذن ءاهوجو هل اوجرخو هولوأت امم هوركذ اميفو .هوركذ ام ىلإ اهتفاضإ

 هيلع يرازلا هبيعيف# اخسنو القن انباتك نوكي الكل «ةقيرطلا كلت ىلع اهانجرخأ
 دئاوزب هوركذ ام انباتك يف كل عمجنل «كلذ يف فّتص دقو هركذ دق انالف نأب

 نم يرجي ام فيعاضت يف ةلالدلاو .اهنم هوركذي مل ام يناعم دئاوزو ءاهيف انيناعم

 يه يتلا لوصألا ىلع كلذ نم يبيتّقلاو يجلّتلا# هركذ امم حصي ال ام ىلع كلذ

 ليبسلا ىلع ةلالد فشكاو ةرابع زجوأب كلذ برقُئسو . ةدسلاو ديحوتلا عماوج
 . هللا ءاش نإ# هيلإ اناموأو» هانبّتر يذلا

 بابلا# اذه لوصأ نم هيلع فقوي نأ بجي ام نايب يف اصف - 7

 امو «بابلا اذه يف مالكلا دعاوق نم هيلع فقوُي نأ بجي يذلا نأ ملعا

 يف ركذن ام اهيلع يرجي ىتح اهيلإ هيف مالكلا دنتسي# يتلا لوصألا نم هيلع ىنبُي
 1 . ءايشأ ءاهجيرخت قّرُط ىلإ ةراشإلاو رابخألا هذه ىناعم نم بابلا اذه

 ماسقنالا هيلع زوجي ال ءدحاو ءيش لجو زع هللا نأ ملعت نأ بجي هنأ اهنم

 ةّسامُم هيلع حصت ال هنأو «ةقرتفم الو ةعمتجم ءايشأ هتاذ يف سيل هنأو «يّرجتلاو

 هفصو حصي ال امم هنأ نقوُت نأ كلذب ةفرعملا ةرمثو . تاثّدحُْلا ةرواجُم الو تاقولخما

 اهيف لولحلا ىلع نكامألا يف نوكلاو ءاضعألاو تاودألاو ضاعبألاو حراوجلاب ىلاعت

 ارهوج الو امسج نوكي نأ حصي ال هنأ يف مالكلا اضيأ كلذ لصأو .اهل ةرواجْلاو

 .ىلاعت ايهانتم ادودحم نوكي نأ زوجي الو

 هتهباشُم نم لجو زع هللا نع يفنملا نأ ىلع فقت نأ بجي كلذ دعب مث

 قفتت امم قولخملا هب فصوُي امب فصوُي نأ زوجي ال هنأ وه سيل هجو لكب تاقولخملل
 ىرجم اهل يرجت يتلا# اهيناعمو اهقئاقح قرتفت الو «تايمستلاو تارابعلا هيف
 قئاقحلا ىرجم اهل يرجت ال يتلا فاصوألاب# ةنيابملا عقت ثيح نم الإ ءدودحملا



 3 كروف نب ركب وبأ

 الأ ىلإ ةقيقحلا يف عجري قلخلا نيبو لجو زع هنيب ةهباشملا يفنب دارملا نأو# ءدودحلاو
 اذإ قولخملا هب فصوُي ام يناعم عيمج ىلع هب فصوُي ام ءيش يف نوكي نأ زوجي

 .هلثمب فصُو
 داسف كلذ يف ملعت نأ بجيو «نيهبتشملاو نيّلثملا ةقيقح ةفرعم كلذ لصأو

 مكح وأ دحاو مسا# يف كرتشا ام وه نيَهبتشملا ىنعم نإ لاق نم لوق
 ةفص وأ دحاو

 ام ىلع يه كلذ ةقيقح نأ ملعت نأو «يفنلا قيرط نم وأ باجيإلا قيرط نم ةدحاو

 دبتسا ام نإو ءابوجو وأ ازاوج امهيناعمو امهفاصوأ رئاس يف ناكرتشملا امهنإ لوقن
 «'هيف هقراف امل فلاخُم وهف ءهجو ىلع هبحاصب دجوُي نأ زوجي ال مكحب امهدحأ

 ْ . ' اعنتم امهنيب رياغتلا فصو ناك اذإ هل لئامُم ريغ وأ

 «هتافصو لجو زع هللا ءامسأ ذخام# قرط ىلع كلذ دعب فقت نأ بجي مث

 فيقوتلا دورو ةاعارم نود ةغللا يف حصي ام كلذ قيرط نإ لاق نم لوق داسف ملعتو

 .' ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا يف كلذب

 ام نيب قرفتو ءاههوجوو اهقرطو رابخألا ماسقأ ملعت نأ كلذ دعب بجي مث

 دحاو نم ةعزانُم الو ةعفادُم ريغ نم فلسلا نم فلخلا هلقني القن اهنم ارتاوتم ناك

 رشتنيو نيقابلا يف# ضيفتسيو مهنم ضعبلا هلقني امم كلذ ىرجم يرجي امو «مهنم

 نأ ىلإ هرمأ يهتني امهدحأ نإف امهتبترم نيب لصفيو .كلذ يف عازن دجوُي الو

 نإ لوقي ناك 7١3 : ١ درجم الثم رظنا ؛هباحصأو يرعشألل ررقملا بهذملاوهاذه ١.

 هب فصوي ام لثمب امهنم دحاو لك فصو زاوج يف امهئاوتسال نيلثامتملا نيب بجي لثامتلا

 زاجو هبانم بانو هبحاص السم امهدحأ لسو كلذك امهنم دحاو لك ناك اذإ ؛هنأل «هبحاص
 ناكو هبحاص ىلع زوجي ال فصوب امهدحأ دبتسا اذإو ,هلثم ناك هيلع زاج ام عيمج هيلع

 نيلثملا نأ قحلا لهأ هيلإ راص يذلاو ١ :157 ينيوجلل لماشلا اضيأو .«هل افلاخم ناك «هريغ

 .«تافصلا نم زوجيو بجي اميف رخآلا دسم امهدحأ لس نيئيش لك

 . ةيونعملا هللا تافص ىلإ انه ريشي فلؤملا نأ حجرألا 3

 1١9-1١١5. يدادغبلا لوصأو ٠١« يرعشألل عمللا عجار .*

 .نأب :وأ ءنأ :حيحصلا لعلو .ناو :خسنلا ةيقب يفو «ل يف اذك 5
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 اذه يواسُي يناثلا نأو ,نيربخملا قدصيو هنع اوربخأ امب ملعلا ىلإ نوعماسلا ٌرطضُي
 ملعلا عاقيإ ىلإ هيف رمألا يهتني ال هنكلو ءبّيغُلاب عطقلاو ةّجَحلا باجيإ يف لوألا
 ةمصع نم هتحص ةلالد نم تماق امب الالدتسا كلذ ملعُي لب نيعماسلل يرورضلا
 ادع ام نإو .هيلع راكنإلا كرتو هب ّئضرو المعو الوق هيلع عمجُت ام لك يف ةّمألا

 هب جملا مزلت لب ؛عطقلاو ملعلا بجوُي الو داحآلا ةقيرط ىلع حصي ام هنمف كلذ
 اذه يف هيلع فقت نأ بجي اممو . هبّيغُمب عطقلا نود لمعلا# باب نم نيفلكملا ىلع

 هيف نكي مل اذإف هبّيغُمم عطقلا بجوي»# ال رابخألا نم ىرجما اذه ىرج ام نأ لصفلا
 «عطقلا نود هب# درو امل زيوجتلا ىلع لمحُي نأ هليبس ناك ارهاظ لثتمُي لمع
 . هنطابل هرهاظ ةاواسُم يضتقي يذلا قيقحتلا ىلع ال ءبيلغتلا ىلع هل مكحُيف

 ةغللا ىف ءامسألا نم همكح ىرج ام نأ بابلا اذه دعاوق نم ملعت نأ بجيو

 ىوس ليلدب الإ اهضعبب ظفللا صتخي ال هنإف :ةفلتخم ناعم يف كارتشالا قيرط ىلع

 .ضعب نم ىلوأب اهيف ةفلتخما يناعملا كلت ضعب نكي مل الإو ءظفللا
 جرخم# تنيبت ءاهلوصأو اهدعاوق تققحتو لمجلا هذه ىلع تفقو اذإف

 جتحت ملو ءلوصألا هذه ىلع اهيف مالكلا تينبف .اهاهاض امو رابخألا هذه هوجود#
 .لبق كلذ ديهمت نم ررقت امل هيلإ# هيلع ةلالدلا ٌمض ىلإ اهنم لصف لك ركذ يف

 هيلع زوجي ال دحاو ءيش لجو زع هللا نأ ىلع ةلالدلا ةنابإ يف اصف -

 تاثدحملا ىلع زوجي امو يزجتلاو ماسقنالا
 وه امت هيف هيلع# مالكلا يرجي ام ىلإ انركذ امم لصف لك يف ريشُن اَنأ ملعا

 لدي اممف .راصتخالا نم بولطملا ضرغلا نع جرخن العل زاجيإلا ىلع بابلا ةدعاق

 نأو «ةعمتجم ءايشأب سيلو قيقحتلا ىلع دحاو ءيش لجو زع هللا نأ ىلع ءادتبا
 كلوق لثم - ةعمتج ا ةلمجلا ىلع ىرجُي ام ليبس ىلع ال هيلع « دحاو » مسا ءارجإ
 كلذ يرجأ لب ,ةعمتجم ءايشأ ةقيقحلا يف يهو - (ةدحاو راد»و (« دحاو ناسنإ»

 .٠ متاح ىلع ماسالا حضي ال يذلا دوجولل روك ذلا ىلبع رحل ابن دج ىلع نزع
 ىلإ هديحوتب#» عجري كلذ نأ باب يف - (دحاو رهوج »و «دحاو داوس» كلوقك



 1 كروف نب ركب وبأ

 مل «ةعمتجم ءايشأ لجو زع ناك ول ,هنأ وه ,هنع ةئزجتلاو ماسقنالا يفن ىنعم

 وهف» عامتجالاب هفصو حصي ام نأل ءادحاو ارداق الو ادحاو العاف نوكي نأ حصي

 ةفص موقت نأ حصي ال هنأ تبث دقو «تافصلا هب موقت نأ حصي يذلا هسفنب مئاقلا

 فوصومب الإ ةدحاولا ةفصلا موقت نأ حصي ال لب ءامهسفنأب نيّمئاق نيَفوصومب ةدحاو

 ,رداقل ال ةردق نوكت نأ اهنم :لاحُم اهلك «ءايشأ بجوُي اذهو .هسفنب مئاق دحاو

 نأل لاحم اضيأ كلذو «ةمسقنم ةئزجتم ةدحاولا ةردقلا نوكت وأ ؛لاحُم كلذو

 كلذو «هتاذب مقت مل نمل ةردق نوكت وأ ؛اهماسقنا عنمي هجولا اذه ىلع اهديحوت

 ءايشأ لجو زع هللا نأب لوقلا ناكو «ءايشألا هذه تلاحتسا املف .اضيأ لاحم

 وحن «(دحاو) ةعمتجم ءايشأ ةلمجلا# لاقي امك - «دحاو» اهل لاقي ةعمتجم

 لوقلا بجوو ؛لاحتسا «تالاحملا هذه ضعب ىلإ يدوي - ( دحاو ناسنأ» كلوق

 .ئزجتم الو مسقنم ريغ دحاو ءيش هنأب

 لاؤس-و

 ال ءيش هنأ دحاو هنأ« زعو لج هفصو ىنعم نإ معلق اذإ :لئاق لاق نإف

 كلذب متبجوأ دقف ءاليصحتو العف ال اريدقتو امهوت يّرجتلاو ةمسقلا لمتحي

 هنأب هفصو بجوي كلذو «رهاوجلاو ضارعألا نم دحاولا ءزجلا هب فصوُي امب هفصو

 .ىلاعت هفصو يف لاحُم كلذو ءريغصلا رغصأو ليلقلا لقأ

 ميهفتلا قيرط ىلع داوسلاو رهوجلا ديحوت لاثملا اذه ىف انركذ امنإ :ليق

 انعمجو ؛( دحاو» اهنإ ةعمتجملا ةلمجلل لاقي ام ىنعم ىلع ال « دحاو ؛ انلوقب دارملل

 قيرط نم ةمسقلا عانتما ىلع تابثإ قيقحت وهو «دحاولا ىنعملا اذه يف امهنيب

 ميدقلل داوسلاو رهاوجلا نم ءزجلا ةقرافُم امأف .اريدقتو هيلع امّهوت ضيعبتلاو ةئزجتلا

 الف ,ريغصلا رغصأو ليلقلا لقأ هنأ داوسلاو رهوجلا فصو ةحص باب ىف هناحبس
 رهوجلا يناعم# رئاس يف كارتشالا ىنعملا كلذ ىف قافّتالا بجوُي الو ءكلذ يف رّئوُت

 احل
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 لقأو ريغصلا رغصأ ليق اذإ «دحاولا رهوجلا نأ كلذو .داوسلا نم ءرجلاو دحاولا

 ةمسقلا ةلاحإ ىنعم ىلع دحاو هنأب فصو# ثيح نم هله كلذ بجي ملف ؛ليلقلا
 يف هكراش ام# ةلقلاو رغصلاب فصولا ةحص يف هكراشُي نأ بجيو «هتاذ يف هيلع

 نم رغصلاو ةلقلاب فصولا ةحصب دحاولا رهوجلا صمخا امثإو .دحاو هنأب فصولا

 ««ريغص ١ ليق اهنع درفنا اذإف ءاهبرثكيف# هلاثمأو هلثم رواجي نأ هفصو يف حص ثيح

 . (ريثك )و (ريبك » ليق اهماض اذإو#

 قيقحتلا ىلع دحاو هنأب هفصو حصي# داوسلا ءازجأ نم دحاولا نأ ىرت الأ

 نأ نابف ؟ةلقلاو رغصلاب فصوُي نأ بجوي الو ؛هتاذ ىلع ةمسقلا عانتما ثيح نم

 هانفصو ام ىنعمب قلعتي ال «درفنا اذإ «ةلقلاو رغصلاب رهوجلا فصو هلجأل يذلا ىنعملا

 .هتاذ ىلع ةمسقلا عانتما نم هيلإ انرشأ يذلا هجولا ىلع دحاو هنأ هب

 ةلئسم-٠1

 ةرواجُم الو تاقولخما ةّسامُم هيلع حصي ال هركذ زع هنأ يف لوقلا امأف

 حصي ال هنأ ىلع تماق دق ةّجْحْلا نأ اهنم :ءايشأ هتحص حضوي يذلاف «تاثّدحْلا

 كلذ نم دحاو هيف غاس ام نأو « ثداوحلل الحم نوكي نأ الو ادودحم نوكي نأ

 نوكي نأ حصي ال هنأ لجأل هتاذب ادودحم نوكي نأ زجي مل امنإو .ادحُم ناك

 ًءادتنا دح هدوجول نوكي نأ حصي مل املف . هسفنب امئاق هنوك عم هدوجوب ادودحم#
 ماسجألاو ةثّدحْلا رهاوجلا نأ ىرت الآ . ةياهن هتاذل نوكي نأ حصي ال كلذكف «ًءاهتناوأ
 اهتاوذ تناك ؛هدوجو# يف ازئاج ًءاهتناو ابجاو ًءادتبا اهدوجول ناك امل «ةقولخلا

 غاس ولف .اهثودح ىلع ثدحلل اهلوبق لدي ناكو «ثدحلل ةلباق ةدودحم ةيهانتم

 ةلالد اهنوكب تاثدحللا ّصخي ام ادوجوم لازي الو ادوجوم لزي مل يذلا مبدقلا ىلع

 ةدودحم تناك نإو ءاهلك ماسجألا مدق لوقلا اذه عم نّمْوُي مل ءاهثودح ىلع

 ال ام ىلإ يدوي لوق لك ' ناكو . ثداوحلل ًالاحم ةنيابتمو ةرواجتم ةّسامتمةيهانتم

 .ناك املو :حيحصلا لعلو ءاذك 2



 ١ كروف نب ركب وبأ

 لولحو ةّسامملاو دحلا زيوجتب لوقلا ناكو ءالطاب ةثداحلا ماسجألا مدق هعم نّمْوُي

 مايقو لئالدلا توبثل هب لوقلا لطب «هيلإ يدي هناحبس ميدقلا تاذ ىف ثداوحلا

 زاجأ نم نإ انلق كلذلو .تناكف نكت مل ةثّدحُم ماسجألا نأ يف اهتحصو جَجْملا

 ثداوحلل الحم نوكي نأو يهانتلاو ةّسامملا - مهلوق نع ىلاعتو هناحبس - ميدقلا ىلع

 نأ اهب نوتبثُي مهل قيرط الو ملاعلا ثدحب لوقلا ىلإ مهل ليبس الف «ةيمسجلا نم

 . تناكف نكت مل ماسجألا

 تاقولخما ةّسامّمو ةياهنلاو دحلاب ميدقلا فصو ةحصب لوقلا نأ كل ناب اذإف

 تملع ؛هفصو يف ليحتسي امم انركذ ام ىلإ يّدْوُي ىلاعت هتاذ يف ثداوحلا لولح#و

 ةنسلاو باتكلا يف هناحبس هب فصُو ام نأ ةدعاقلا هذه توبثو ةمّدقُلا هذه ةحصب

 لاصتتالا يناعم ريغ ىلع كلذ لك «لوزنلاو ءيجماو نايتإلاو نيعلاو ديلاو هجولا نم

 وضعلاو ضعبلاو ةحراجلا ىنعم ىلع كلذ داقتعا نأو «لاقتنالاو نعظلاو لاصفنالاو

 لاحأ كلذلو .هب لهاجف اهنم ءيش ىلع هدقتعا# نمو ؛هفصو ىف ليحتسم ةادألاو

 ىنعم نع فشك دق ليلدلا نأل ءرهوج وأ مسج هنأب ىلاعت# هفصو نودّحوْلا

 دحاو ءيش هناحبس هتاذ نأ تبث دقو «'ناعمتجم نارهوج الإ نوكي ال هنأ# مسجلا

 انول لمتحا ام هانعم نأ ىلع ةلالدلا تماق امل ءارهوج نوكي نأ لطبو .انركذ امب

 ثداوحلا هيلع بقاعتت نأ هل مزاللا هطرش نأو «" ادحاو انوكو دحاو سنج نم ادحاو

 هفصو يف لاحُم كلذو ." اَدِحُم الإ نوكي ال كلذك ناك ام نأو ءاهنم َكفني الو

 داسف وأ هثدح ىلع ةلالدلا باجيإو همدق نالطب ىلإ يدوي هب لوقلا نأ لجأل ىلاعت

 1 . ملاعلا ثدحب لوقلا

 (ناك)ردو: 5 درجم الثم رظنا «ةرعاشألاو يرعشألا هب صتخي بهذم اضيأاذه ١.

 «ينيوجلل داشرإلا باتك يف كلذكو .«نافلتؤم نارهوج مسجلا مسا هيلع عقي ام َلقأ نإ لوقي

 .«امسج اناك نارهوج فلأت اذإف فلأتملا ( ... ) مسجلاو 17,19٠ : ١ ةرهاقلا

 سنج نم دحاو نولل لباقلا وه رهوجلا ةقيقح نأ(... )ركذو 8 درجم عجار .؟

 .774 ص كلذكو .« دحاو سنج نم ةدحاو ةكرحلو دحاو

 رهاوجلا ثودح ىلع نيملكتملا مومع دنع هيلع فراعتملا ليلدلا ءراصتخالاب ءانه دجت .

 .ماسجألاو
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 ةلثبسم- ذآ

 وه سيل هيبشتلا نم لجو زع هللا نع يفنملا نأ ملعت نأ بجي هنإ انلق ام امأف

 ىّمس امب هانيّمس ' اذإ ءاّنأ كلذب داراف ءثّدحّلا هب ىَّمسي دق مساب ىّمسي نأ يفن

 نمل افالخ هيلع ةّمألا# تعمجأ امو هي هللا لوسر هب هفصو امب هانفصوو هسفن هب
 كلذ نأل هجو ىلع ثّدحملا هب ىّمسُي مساب ىّمسُي نأ زوجي ال هنإ ةعدتبملا نم لاق
 ديرم رداق ملاع يح دحاو ءيش هنأ هب يمس ام وحن كلذو .هاوعد ىلع هيبشت

 ىلإ ليبس نكي ملو ةقيقح تاثدحألا ىلع كلذ يرجأ دقو ءريصب عيمس ملكتم
 قالطإ ىلإ ليبس نكي مل امك هل هقالطإو هب هتيمست نم لجو زع هللا نذأ ام عنم

 .هتمأ ناسل ىلع وأ ُهّيَع هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف هيف نذأي مل هل مسا

 يماستلا ضعب يف قافّتالا نأ اومّهوت ثيح كلذ يف نوعناملا ءالؤه طلغ امإو

 «نافلتخم# نوكي نأ دب ال هنأ مهوتملا اذه طلغ# حضوي يذلاو .هباشتلا يضتقي

 امهقافّنا امهل مزاللا مكحلا نم مث .القع هضعب ىلإو اًسح كلذ ضعب ىلإ لصو دقو
 هنإ لاقي امهنم دحاو لك نأ الإ كلذ يف نكي ملولو ءامهئامسأ نم ريثك يف
 طرش سيل نأ ناب ءكلذك ناك اذإو .هعم ةفلاخُلا مكح همكحو هبحاصل فلاخُم

 ىّمسُي نأ نيّهبتشملا ىنعم الو هبحاص هب ىّمسُي امب امهدحأ ىّمسي ال نأ نيقلتخا

 فاصوألاو ءامسألا نم ريثك يف تافلتخما قافّتا نأ نابف . هبحاص هب ىّمسي امب امهدحأ

 قافّتا نأ هنع فشكن نأ اندرأ ام لصألا اذه حوضوب حضتناو ءاههباشت يضتقي ال

 ناك ذإ ءامهنيب هباشتلا يضتقي ال فاصوألاو ءامسألا ضعب يف# ثّدحْلا و ميدقلا

 . هبحاص ىلع كلذ وحن عنتمي ماكحأ وأ مكحب امهدحأ ٌدبتسا دق

 نع فشكي ةقيقحلا ىلع هل نييبتلاو لصألا اذه ىلع فوقولا نأ ملعاو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم قحلا لهأ ىلع هيبشتلا نم اوعّدا اميف نيعدتبملا هّبش عيمج
 هب هفصو وأ هسفن هب فصو امب لجو زع هللا اوفصو اذإ ءثيدحلا باحصأ# نم

 رابخألا هذه نع باوجلا يف الوأركذُت يتلا ةمّدقُملا هذهو .نوملسما وأ ُهَّتِفَع هلوسر

 ؟ امنإ :باوصلا لعل وأ ؛دعب امم تطقس ةلمج ناك ءاهلك لوصألا يف اذك ١.



 1 كروف نب ركب وبأ

 مدآ قلخ هنأو «هشرع ىلع وتسُم هنأب# لجو زع هللا# انفصو نأو ,ةهباشتملا يآلاو

 نوفلاخملا مّهوت امك «هيبشتلا هقالطإ بجوُي ال «كلذ وحنو انيعو اهجو هل نأو هيديب

 . كلذ لقن يف هيبشتلاب مهيمرب ةفئاطلا هذه ىلع نونعاطلا

 لصف -؟

 هيلع باع نم ىلع هبيع ولخي ال بابلا اذه يف مهيلع بئاعلا نأ ملعاو

 بيعلا وأ ,تاقثلا# لودعلا نع اوعمسو اوعو ام مهلقت ىلإ اهجوتم نوكي نأ مهنم
 مهيلع نوبيعي وأ ؛هركذ زع هللا ىلع هقالطإ زوجي ال ام اولقن مهنأ كلذ يف مهيلع

 .هتدئاف نع ثحبلاو هانعم بلط نع نوفقوتي ام مهلقن

 الف هتقاثو ىلإ سفنلا نوكس عم هنم عمسي ام# لدعلا# نع لقنلا امأف

 دف ءزعو لج هللا ىلع هقالطإ زوجي ال كلذ نأب ىوعدلا امأو . لقانلا ىلع هيف بيع

 هذخأمو هليبس لب لجو زع هللا ىلع ءامسألا قالطإ يف لوقعلل لخدم ال نإ انلق

 وهف «هيلع# زوجي ال امب برلا فصوو هيبشتلا يضعقي كلذ نأب مّموتلا امأو .عمسلا

 .اههوجو جيرختو ظافلألا ىنعم يف هتبتر ناصقنو هتفرعم ةلقل هل مهوتملا ىلع عجار

 «تاقثلا نع هوعوو هولقن ثيح نم# هانعم نع ثحبلا نع مهفقوت لجأل ناك نإو

 الو ليواتلا ليبس هيلع ىفختيو جيرختتلا قرط لصضحي ال نمنع قي اهإ عملا نإ انلق دقك

 هتجرد رصقت نمو ةّماعلا عنمك اذهو .هيبشتلا يفنو هانعم تابثإ نيب عمجلا قّقحُي

 نع ةّماعلا عنمكو «نآرقلا هباشعم ليوأت نع كلذ يف ام ءافيتسا نع رظنلاو ةغللا يف

 .اهيلع عورفلا بيترت ةيفيكو لوصألا ملع نع مهباهذل عورفلا يف ايتقلا
 كلذ عمو .رابخألا هذه لاثمأ لقن يف ةلقنلا ءالؤه ىلع بيعم ال نأ ناب دقف

 لغتشي نأ بجي امو ءاهميقسو اهحيحص نيب نوزّيميو اهقرُط نع نوفشكي مهنإف
 ال ول «كلذ لقن يف ةفئاطلا هذه ىلع بيع ّيأف# .حرطي نأ بجي ام نود هليوأتب

 ةنسلاو قحلا لهأل فالخلاو ةوادعلا مهناطبإ#و مهريمضو ةعدتبملا داقتعا# ءوس

 .ههجو ريغ نم بيعلا بلطتت ىتح
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 لصق 5#

 نمضتت ملو عطقلاو ملعلا بجوُت مل# رابخألا هذه تناك اذإف : لئاق لاق نإف

 ؟اههوجوو اهيناعم جيرخت يف باوصلا قيرط فيكو ءاهلقن هجو امف «هب لمعُي المع
 لقنلا لهأ عمتجا ام اهنم .ماسقأ ىلع ةمسقنم رابخألا هذه نأ باوجلاف

 ثيدح وحن كلذو ,دسفُم الو ركنُم هل دجوُي ملو مهيف كلذ رشتناو هتحص ىلع
 رهتشم رشتنم بابلا اذهف . هارجم ىرج امو لوزنلاو ديلاب ىلاعت هللا فصوو ةيؤرلا

 الإ هيلع نعطي الو .هتححص ىلع نوعمتجم لقنلا لهأ نم لكلا لب «هل عفاد ال
 .هقلخب لجو زع هللا هيبشت ىلإ ىذأ كلذ ليق اذإ هنأ مهوتي ءادساف ايأر ىري عدتبم

 ىنعم يف داسفلا نم همهوتي ام لجأل ربخلا راكنإ ىلإ دحأل قيرط ال هنإ انلق دقو

 لوهجم هيوري نأب وأ اعطقنم هنوكب هدنس ىلإ عجري امب هلاطيإ ىلع قرطتي امنإو «هنتم
 هيأر داسفب عدتبم همهوتي# ام# امأف . بذكلا يف رمألا رهاظ حورجم وأ ةلادعلا

 ربخلا لطبي الف «هناحبس هللاب قيلي ال امم بذك ىلإ يدي كلذ نأ هتفرعم صقنو

 ثيح نم ةحصلا ىلع ههجو ةنابإو همهوتي ام داسف نع فشكلا الإ ىقبي الو .هلثمب

 .ليطعت ىلإ الو هيبشت ىلإ يَدؤُي ال
 «كلذ رشتني الو ضعب نود ضعب هيوري ام وه رابخألا هذه نم يناثلا مسقلاو

 ليبسف ةلادع نع الإ هل نيلقانلا لاوحأ فشكنت الو هدنس حرج رهظي ال هنأ ريغ

 نم حيرلا نأ يوُر ام كلذ نمف . ىلوألا ةجردلا نود هتجرد نوكتو «لوبقلا كلذ

 تاومسلا لمحي هناحبس هللا نأو ,رانلا يف همدق عضيرابجلا نأو ءنمحرلا سمن

 . 'عبصإ ىلع نيضرألاو# عبصإ ىلع
 «هيلقان ةقاثو يف لقنلا لهأ فلتخي ام رابخألا هذه ماسقأ نم رخآلا مسقلاو

 نإ لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يور ام كلذ نمف . هيلع نعاط نمو القن هل حّحصُم نمف

 ام كلذ نمو . '"نمحرلا» راهظإب نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ لجو زع هللا

 ١ . دعب اميف عجار 85 8594 ١5١.

 .؟١ عجار.؟



 ١7 كروف نب ركب وبأ

 اهركذ تافص ىلع يبر تيأر لاق هنأ# هي يبنلا نع سابع نبا نع ةمركع ىور
 ةلادع يف نوفلتخم لقنلا لهأ نم ليدعتلاو حرجلا لهأ نأ كلذو .'ربخلا يف

 نود رابخألا هذه نم ةمسقلا هذهو .هلدع نم مهنمو هحرج نم مهنمف «ةمركع

 ضعب نأ لجأل ؛هجيرختو ههجو ةنابإو هليوأتب لغتشُي امم امهالكو «ةيناثلا ةجردلا

 . ةلّطعُملا طخ ةنابإو ةعدتبملا يواعد عفد يف ةّجُحلاب اراهظتسا هحّحص دق لقنلا لهأ

 ؛هتاور حرجو هطوقس ىلع لقنلا لهأ عمجأ ام رابخألا هذه نمرخآلا مسقلاو

 نع 'دامح ىور ام وحن كلذو .اهنالطب ىلع اولديو اهتاور بذك اونّيبيل اهوور امنإو
 رك ذف «لجو زع انبر ام لاقف هلع يبنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نأ ةريره يبأ نع مّرهملا يبأ

 يف ( يناغألا» بحاص هركذ امو «؛*صفقلاو لمجلا# ثيدح وحنك«و . ”ثيدحلا
 اهداسف ىلع لقنلا لهأ عمجأ يتلا ثيداحألا هذه لاثمأب نعطلا نم ”هباتك لوأ#

 هيلع درمأ باش ةروص يف يبر تيأر :وأ ( 5١١ انه) اططق ادعج ىبر تيأر ىنعي ١.

 0 2 )71١(2. ءارمح ةلح
 .ةملس نب دامح يأ .؟

 ليق :هصن ام رئاسلا لماكلا هنتمو . 7٠١7 دعب اميف عجار «(ليخلا قرع ثيدح » ينعي .'*

 اليخ قلخ ءامس نم الو ضرأ نم ال ( ءاور :ةياور يف ) رورم ءام نم لاقف انبر امم هللا لوسر اي
 لأت ١57/ 450٠0 هجر رظنا «(اهقرع نم :وأ ) قرعلا كلذ نم هسفن قلخف تقرعف اهارجاف

 هال« 7 نازيم 4/1/7 ءامسأ يف رصقأ ةياور تدروو 54,١. تاعوضوم ؛؛١ 5

48 , 

 لمج ىلع بهذلا صفق :( 779 و) 8 فلتخم «ةبيتق نبا نم ةاحوتسم ةرابعلا . 4

 (... ) نع يزاوهألا يلع وبأ ةصاخ هيوري ناك ثيدح ىلإ ةراشإ يهو .«ةفرع ةيشع قروأ

 يبر تيأر :يلي امك يبهذلا هاكحو «يبنلا نع يليقعلا نيزر يبأ ( ... ) نع ةملس نب دامح

 يرتفملا بذك نييبت اضيأ عجار ؛١,0117 نازيم ) ( ؟ ةّبُق :وأ) ةّبج هيلع قروأ لمج ىلع ىنمب
 هنأك وأ ) دامح نع ديدحلا يبأ نبا هركذو .( «لمجلا بوكر ثيدح» يف "9 ركاسع نبال

 يف رمحأ لمج ىلع ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةفرع ةليل لزني هناحبس هنأ وه رخآ ظفلب ( هنع
 1 .(717 8و1 ةغالبلا جهن حرش ) بهذ نم جدوه

 يراخبلا حيحص حرش يف ثيدحلا مالعأ باتك عجار ,يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ ينعي . ه

 .7 ١7ر١ 584 ١505/ ,ةكم «يباطخلا ناميلس يبأل
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 ىلع لكلا عامتجال اهجيرختو اهليوأتب لاغتشالل ىنعم ال عونلا اذهف .اهطوقسو
 . هداسك

 امف .اهانركذ يتلا ماسقألا هذه نم رابخألا هذه عيمج ولخي سيل هنأ ملعاو

 اذه يرجي امع فشكنسو «ٌةجو هليوأتب لاغتشاللف ؛هتهج نم حصي قيرط هل ناك
 هعفدي الو ةغللا هب دهشت يذلا حيحصلا هجولا ىلع اهيناعم حضوُنو ءاهنم ىرجما

 ام هب قيلي ال امب لجو زع برلا فصو ىلإ يدي الو اهيبشت يضتقي الو لقعلا
 ةلالو ناوي لقتل ةلالد ضف ال غجتسلا ةلالدانأ رقت ال1: ءاقباتك ةئادقم ىف ةاتركذ
 فالخب هفصو نأو ءاهانركذ يتلا فاصوألا ىلع هناحبس ميدقلا نوك يضتقت لقعلا

 ىلع ِبّترُم هنم حص ام نأ ملُعف . كلذ ىلإ ليبس الو ؛هليطعتو هيفن ىلإ يِدْوُي كلذ
 نينعاطلا نعط هب عفديو ءَنيَتَجُحلا نيب قْفوُيو نيَتلالدلا نيب عمجُيل لوقعلا لئالد
 لوصألا هدعاسُنو عمسلاو لوقعلا لئالد هل دهشت يذلا هجولا ىلع نيركدملا راكنإو
 نإ الواف# الوأ هانبّتر يذلا بيترتلا ىلع كلذ ءيجيسو . ةرّرقمْلا# نيناوقلاو ةدّهمملا
 . هللا ءاش

 رخآ#ل صف 14

 عطقلاو ملعلا بجو ال رابخألا هذه نم ءيش ناك اذإف# :لئاق لاق نإف

 هيف لمع ىضتقمب لمعي امنإو ملعلا بجوُي ال دحاولا ربخ نأ يف مكلصأ ىلع «هبيغب
 «تدرو اذإ داحآلا رابخأ هيلع نولبقت يذلا طرشلا ىلع هلقن ناكو المع نمضت اذإ

 داقتعالا يضتقي ام كل ذف# فاصوألاو ءامسألا نم لجو زع هللا ىلع قلطُي ام نإ مث

 اهبيترتب مكلاغتشا هجو امو «رابخألا هذهل مكجيرخت فيكف ؛هجولا كلذ ىلع هل

 ؟لجو زع هفاصوأ يف اهيناعم حيحصتو

 ملع ىلإ يدون اهنإ لوقن ام اهنمف .رابخألا هذه ماسقأ انركذ دق اَنأ باوجلاف

 ىلإ هيف عماسلا ٌرطضُي يذلا هجولا ىلع ال ؛عطقلا قيرط ىلع داقتعاو بّستكم
 ةمألا تعمجأ ام نإ لوقن يذلا هجولا ىلع هنكلو «رتاوتلا رابخأ نم هعمسي امب ملعلا
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 لصأو .لالدتسالاو رظنلا نم عونب كلذ ملعُيو ءهتحص دّقتعم# هب عوطقم هيلع
 ام وحن كلذو .هنم هعماسل بّستكم ملع ىلإ يدوي هنإف ؛ هَْيَي لوسرلا ربخ كلذ
 الو عزانُم هل دجوي ملو هلهأ دنع رهتشاو رشتناو ضافتسا ام رابخألا هذه نم يور
 يتئام يفو .'رشعلا عبر ةقرلا يف نأ ننسلا رابخأ يف يوُر ام ريظن كلذو .عفاد
 ةعافشلاو ةيؤرلا رابخأ كلذ نمو .' ةاش لبإلا نم سمخ يفو . 'مهارد ةسمخ مهرد

 .هارجم ىرج امو ؛*ةليل لك ايندلا ءامس# ىلإ لزنيو هتروص ىلع مدآ قلَخو
 نم هانركذ امل داقتعالا وحن ,هتحصل داقتعاو بّستكم ملع ىلإ يَدْوُي عونلا اذهف

 ملعلا عوقوو هب عطقلا يف رتاوتلا ةجرد غلبي مل امم هارجم ىرج امو ننسلا رابخأ
 ةمسقلا يهو داحالا رابخأ ةجرد نع هتجرد تعفتراو .هنع عماسلل يرورضلا

 . ”داحآو ضيفتسمو رثاوت اهنأل ءرابخألا ماسقأ نم ىطسُولا

 ةلادعو ةلقنلا ةقاثو قيرط نم ةَجُحلا هب تحص امم داحآلا عون نم ناك ام امأو

 بلاغ يضتقي هنإف ,عطقلاو ملعلا بجوُي مل نإو «كلذ نإف ءمهلقن لاصّناو ةاورلا

 . عنتمملا ليحتسملا نود نكمملا زئاجلا باب نم هنأ مكحلا حصي ىتح ءزيوجت#و ّنظ
 ةدئاف هب تلصح دقف «هانركذ ام رابخألا نم ىرجملا اذه ىرج ام ةرمث تناك اذإو

 هليوأتب لاغتشالا نوكي نأ يضتقي اذهو .هب الإ اهيلإ لصوتلا# نكمُي ال ةميظع

 هجولا ىلع الومحم ؛هركذ زع هفاصوأ يف زوجيو حصي ام ىلع ابّرُم ههجو حاضيإو
 . هيلإ لجو زع هللاب قيلي ال ام ةفاضإ وأ هيبشت ءاضتقا ريغ نم «هبّترنو هنيبن يذلا

 .هللا ءاش نإ هّمّلعاف ءاهليوأت قرطورابخألا هذه بتارم يرجت كلذ ىلعف

 زنك 4١9,١ مح 4٠١ ةاكز سن 415517 8 / 5 ةاكز دب ؛"8 ةاكز خب :ركب يبأ نع ١.

 .١همكاأؤك

 .1581ا/ 8 "زنك ؛١ 51/7 8 / ه ةاكز دب : يلع نع .؟

 411/548 / 4 ةاكز جم 45171 8 / ؛ ةاكزرت 4١854 8 / ه ةاكز دب :رمع نبا نع .*
 .14,7؟مح

 .ه8و ؟١ انه عجار .5
 .ح نم ةصقانلا ةعطقلا يهتنت انه .
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 هيبشتلا هرهاظ مهويو ليوأتلا يضتقي ام ربخ ركذ - 8

 هليوأت نايبو ةروصلا ثيدح وهو

 ضيفتسملا باب# يف لخدي ام ,رابخألا هذه نم ىلوألا ةبترلا ماسقأ نمف

 دقو .ةروصلا ثيدح وهو ءركنُم مهنم هركنُي ملو لوبقلاب لقنلا لهأ هاّقلت يذلا

 مدآ قلخ هللا نإ مالسلا هيلع هلوق وهو «رابخألا ضعب يف نيهجو ىلع كلذ يور
 هللا نأ اضيأ يوُر دقو . كلذ ةحص يف لقنلا لهأ نيب فالخ الو .'هتروص ىلع

 طلغ هنأ ىلعو ؛كلذ راكنإ ىلع لقنلا لهأ رثكأو «"نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ
 لقئف «هناحبس هللا ىلإ عجرت ءاهلا نأ مّهوتف «ةلَقَتلا ضعبل ليوأتلا قيرط نم عقو

 . لجو زع هللا ىلإ عجرت ةيانكلا نأ يف هدنع ناك ام ىلع ىنعملا ىلع

 ليفّطلا ٌمُأ ثيدح يفو سابع نبا نع ةمركع ثيداحأ# ضعب يف يور دقو

 هيلع هلوق وهو ءرخآ هجو ىلع ةروصلا ظفل قالطإ مالسلا هيلع يبنلا نع هريغو
 . "ةروص نسحأ يف يبر تيأر مالسلا

 هلوط ) لوأ قايس نمض ( 1١171 . ١ 8 نس :درفنملا لكشلا اذهب ( ١ .ةريره يبأ نع ١.
 8 زنك 4586 ءامسأ ؛5,5١8 مح (؛؟8 ةنج سم ؛١ ناذغتسا خب :(خلا اعارذ نوتس
 هللا نإف هجولا بنتجيلف مك دحأ - برض :وأ - لتاق اذإ) ناث قايس نمض 7١( ه8

 ؛515 ةعيرش 4840و 1١" 88 نس 451947 ,5414,5 مح 41١8 رب سم :( ...قلخ
 51١ 2.١١47 زنك .459٠ ءامسأ

 8١7 88 نس يف اذك . . .قلخ هللا نإف هجولا اوحّبقت ال :لماكلا هنتمو ءرمع نبا نع . ؟

 مدآنبا نإف :وه رخآ ظفلب بلاغلا يف تيوُر اهيلإ راشملا ةلمجلا نأ ريغ . 541 ءامسأ ؛41و
 ؛١؟0٠88 8 15 ربط 491٠8 ةعيرش 48٠-485 /54 حوت يف اذك ءنمحرلا ةروص ىلع قلُخ

 ١ 21١١14918 زنك 41١9/1١58 عمجم

 ٠*. انه عجار .8



 ثيدحلا لكشم "1

 كلذ ليوأت نايب

 لهأ نم نولوأتملا هلوأت دقف ,هتروص ىلع مدآ هللا قلخ مالسلا هيلع هلوق امأف

 قفاوُي ام هليوأت يف انل عقو ام اهيف ديزن مث ءاهركذنس ةريثك هوجو ىلع ملعلا

 .هليوأت يف باوصلا هجو نع بهذ نم أطخ نّيبُتو ,مهليوأت
 نأ كلذو ؛ءببس ىلع جرخ ربخلا اذه نأ ليق امه كلذ يف ليوأتلا هوجو ٌرهظأف

 هللا حبق» :لوقيو ءامطل ههجو يف هدبع وأ هنبا برضي لجرب رم هني يبنلا

 "قتيلف هدبع مكدحأ برض اذإ : هِيَ لاقف .'(!كهجو هبشأ نم هجوو كهجو

 عم ةّصقلا هذه نولقانلا لقن دقو . هتروص ىلع مدآ قلخ زعو لج هللا نإف هجولا
 اراصتقاو اراصتخا ربخلا ضعب ةاورلا ضعب كرت امفإو . ةحيحصلا قّرُطلا نم ةظفللا هذه

 ةطوبضم ةروهشم هدنع# ةّصقلا تناك اذإ ءفذُح ام ىلع ةلالدلل هنم ركذُي ام ىلع

 مهضعب كرت كلذلف» «نوتملا نود ديناسألا مهدنع ضرغلا رثكأ نأل ؛تابثآلا لقنب

 .لاكشإلا لوزي ىتح رّسفملا ىلع كلذ نم رصتخملا لمحُي نأ ىلوألاف . هيف ببسلاركذ

 هبشأ نم هجوو كهجو هللا حبق» :لوقي هعمس هنأل كلذ هل هَ لاق امإو

 صخو . كلذ نع هرجزف «نينمؤمللو مالسلا مهيلع ءايبنألل بس كلذو ««!كهجو

 ىذتحي يذلا ّدحلا ىلع ههجو ٌةقلخ تئدّتبا يذلا وه هنأل ركذلاب مالسلا هيلع مدآ

 عدرلا يف ةغلابُم ««هدلو نّمو مدآت ببس دق كنأ» ىلع ههّبنُي هنأك «هدعب نم اهيلع

 ههجو يف بورضملا نع ةيانك ءاهلاو ءرهاظ هجو اذهف ,كلذك ناك اذإف . هلثم نع هل

 ١ .هيف ةهبش الو
 مدآ ىلإ عجرت هتروص هلوق يف ةيانكلا نأ سانلا هيلع هلوأت امم رخآلا هجولاو

 .هوجو ىلإ مسقني كلذو «مالسلا هيلع

 ةياور يف - خلا كهجو هللا حّبق لقي الو : يهنلا هجو ىلع  ةلمجلا هذه تدرو ١.

 حوت 45008 نس؛؛54 و مح عجار «( ( يناثلا قايسلا») هالعأ روكذملا ثيدحلل

 ١ 8 ١١16. زنك (؟؟51705-1 غبت 459١ ءامسأ ؛/م85

 .بنتجيلف : ةيداعلا ةياورلاو . ,؟ مح ىف اذك 0
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 مدآ انيبأ ىلع لجو زع هللا ةمعن مامتإ انفيرعت هتدئافو هانعم نوكي نأ اهدحأ

 فتكئالم هل دجسأو ىتنج هنكسأو هيديب هقلخ نأب هلضف# امل# «مالسلا هيلع

 ملف .هفلاخو هاصع مث .فاصوألاو ءامسألا نم هلبق ادحأ# مّلعي ملام همّلعو

 يف#* يوُر هنأ كلذو .هوحن يف هل نيفلاخُلا هب بقاع ام رئاسب كلذ ىلع هبقاعي
 و نأب ةيحلا بفاس «نيوزاطلاو ةلادلعم رخاو «ةّنجلا نم مدآ جرخأ هنأ 'ربخلا

 هوشي ملو ءسوواطلا يلجر هوشو «بارتلا نم اهلكأ لعجو اهمئاوق اهبلسو اهقلخ

 انفرعف . كلذ يف هتبوقع لعجي ملو ةروصلا نسح هل ىقبأ لب مالسلا هيلع مدآ ةقلخ
 ناك يتلا ةروصلا ىلع ةّنجلا يف ناك مالسلا هيلع مدآ مكابأ نأ» كلذب هت يبنلا

 نيبو هنيب قرفلا انفيرعت كلذ ةدئاف نوكتو .«هتقلخ هللا رّيغُي مل ءايندلا يف اهيلع

 ال ةدئاف هذهو «ةجردلاو ةبترلا يف مهنم هل هتنابإو هعم ةّنجلا نم هجرخأ نم رئاس

 . قداصلا ربخب الإ اهيلع فوقولا نكمي
 هليبسف «مالسلا هيلع مدآ ىلإ عجرت ءاهلا نإ انلق اذإ ءكلذ نم يناغلا كيلر

 الو ةفطن نم الإ ناسنإ نكي مل هنإهرهدلا لهآ لوق لاطبإ كلذب اندافأ ُهَِيَم يبنلا نأ

 امنإ سانلا نإو ,رخآ الو لوأ كلذل سيل «يتأيو ىضم اميف ناسنإ نم الإ ةفطن

 انفزعف 2135 ناك دنا كلذ نإو داعم ينترت ىلع ء وصب نلإ وشن ني ثولكحي

 قلُخ - مالسلا هيلع مدآوهو -رشبلا لوأ نأو ,مهبي ذكت# ملسو هيلع# هللا ىلص

 نع ناك نأ ريغ نم ءاهيلع دهوش يتلا ةئيهلا ىلعو اهيلع ناك يتلا هتروص ىلع
 دّكاف .هدالوأ لاوحأ نم دوهعملاك ربك ىلإ رغّص نم لّقنت وأ لسانت نع وأ هلبق ةفطن
 ال امد هب دافأ#يو «ءاهتناو ءادتبا اذه ملاعلا اذه نوك نم لوقعلا لئالد هيلع تلد ام

 قلُخ لب «هلبق دّلاوت نع نكي مل اندّناوت هنم يذلا لصألا نأ عمسلاب الإ هيلإ لصوُي

 © راخفلاك لاصلص نم 8 ىلاعت هللا هقلخ - مالسلا هيلع مدآوهو - هيلع ناك امك

 ةقلع ناك الو ءمحر الو بلص يف طق# نكي ملف ؛حورلا هيف قلخ مث ]١4/5[(«

 .دهغو دهوُش امك اًيوس ارشب ءادتبا قلُخ لب ءاقهارُم الو الفط الو ةغضم الو

 خيرات ريغ نم ( ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم ) ةرهاقلا «يبلعثلل ءايبنألا صصق عجار ١.
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 «مالسلا هيلع مدآ ىلإ ءاهلاب عوجرلاب «ليوأتلا اذه هوجو نم ثلاثلا هجولاو
 مدآ قلخ هللا نأ كلذب هِي اندافأ هنأ وهو «هليوأت يف مهضعب هيلإ بهذ ام ىلع#

 ديلوت نع «هنم ءيش وأ ءاثداح كلذ ناك نأ ريغ نم ءاهيلع ناك يتلا ةروصلا ىلع

 ناك ام ضعب نإ ' نييعئابطلا لوقل الاطبإ راهن وأ ليل وأ َكَّلَف وأ عبط ريثأت وأ رصنع

 وأ عبطلا لعف كلذ ناك امنإو ءلجو زع هللا هقلخي مل هتروصو هتئيه نم مدآ هيلع

 ام ىلع# مالسلا هيلع مدآل قلاخلا وه لجو زع هللا نأ ىلع كلذب هبنف . "كلفلا ريثأت

 وأ هروص نم ةروص قلخ يف هكراشُي مل «تآيهلاو بيكارتلاو روصلا نم هيف ناك
 هباجيإو عبطلا ديلوتب لاق نم لوق نالطب كلذب اندفتساف .هاوس ٌدحأ هتآيه نم ةئيه

 نم هكراش نم ىلع اهيبنت ركذلاب مالسلا هيلع مدآ صخو .هرييغتو كلفلا ريثأتو

 ةلال دلل بابلا يف ام ىلعأ ركذب ميهفتلا يف برعلل ةقيرط هذهف . هانعم يف تاقولخملا

 زع هللا الإ ٌدحأ اهقلخي مل هتآيهو هبيكرتو مدآ ةروص نأ ملع اذإف . ىندألا ىلع

 .كلذ اهمكحف مهريغو هدالوأ نم تارّوصملا رئاس نأ ِملُع ءلجو

 يف ةدئافلاو ءسانلا نم نيدهاشْألا# ضعب ىلإ عجرت ءاهلا :مهضعب لاقو

 معز نم لوقل الاطبإ ؛ةروصلا هذهك تناك مالسلا هيلع مدآ ةروص نأ انفيرعت ربخلا

 .هتماقو هلوط ركذ نم تاياورلا# ضعب يف يور امك ىرخأ ةئيه ىلع تناك اهنأ
 بعَك ىلع هلثم يف لّوعملا امنإو ."حيحص ربخ كلذ يف سيل ذإ هب قئوُي ال امم كلذو

 ىرخأ ةهج نم تبغي ملو . كلذ نم ءيشب ةقث الو «ةاروتلا ثيداحأ# نم ؛بهَو وأ

 يذلا دئازلا دحلا ىلع# ةقلخلا هذه فالخ ىلع مالسلا هيلع مدآ ةقلخ تناك دق هنأ

 .رشبلا قلخ توافتم نم دوهعملا نع جرخي

 رظنآ «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا عبر يهو :عئابطلا لعفب نيلئاقلا ينعي ١.

 .ةيلاتلاو 55 5 ينالقابلل ديهمتلا

 ةرارحب تسيل ةسماخ ةعيبط كلفلل نإ) عئابطلا باحصأ نم لاق نم هيلإ بهذ امك . ؟

 .85 8 ديهمتلا رظنا ,«ةسوبي الو ةبوطر الو ةدورب الو

 هجرخأ - اعارذ نوتس هلوط - مدآ لوط يف ةريره يبأ نع يوُر ام نأ ذإ ءبيرغ لوق .

 .(؟8 ةنج) ملسمو ١( ناذئتسا ؛١١ ءايبنأ ) يراخبلا صخألا ىلع

 .هبنم نب بهوو رابحألا بعك - عبطلاب - ينعي .4



 "0 كروف نب ركب وبأ

 اذهو ءلجو زع هلل# ةيانك ءاهلا نوكت نأ كلذ ليوأت يف ةيناثلا# ةقيرطلاو

 ةلالد لدت نأ الإ .هيلإ روكذملا برقأ ىلإ عجرت ءاهلا»# نأ لبق نم نيهجولا فعضأ

 .اهوجو لمتحا ءاذه انلق اذإف .كلذ فالخ ىلع
 ةروص ينْفرع» : لاقي امك «ةفصلا ىنعم انهاه ةروصلا ىنعم نوكي نأ اهدحأ

 :ةقيلا ىبعم قلع الإ ةقيقإلا ىلغي مالت ةروض ألو. (ةعفص و يا «مالا ذه
 تاقولخملا نأ كلذو ؛هتفص ىلع مدآ قلخ لجو زع هللا نأ هيف ليوأتلا# ريدقت نوكيو

 ىلع ناويحلاو .ناويحب سيل امو ناويح «ناعون يمانلاو «مانو دامج اهنم «نامسق

 فرش ءيش# تاقولخملا نم فرشي مل مث .كّلملاو نجلا ىوس ؛مئاهبو سان ؛نيعون

 قطانلا ناويحلا عون يف فرشي ملو .مئاهبلاو دامجلاو يمانلا ىلإ ةفاضإلاب ناسنإلا

 نجلاك «ناويحلا نم# ءالقعلا نم اعون نأ كلذو .مالسلا مهيلع ءايبنألا فرش ٌدحأ

 . يلاعتلا لامك لاصخ نم كلذو «هب اوفرشو قطنلاو لقعلاب ّصُخ «سنإلاو كلملاو
 يملا ناكو ءلجو زع هللا وه اميظعتو ةعفر اهمتأو اتعن ءايشألا لمكأ ناك امل مث

 ءهلالجو هزعو هتمظع توعن كلذو ديرملا ملكتملا ريصبلا عيمسلا رداقلا ملاعلا

 املكتم اريصب اعيمس ارداق املاع ايح «يلاعتلا ةفص يه امم هتفص ىلع مدآ قلخ

 امب مئاهبلا نم هزيمو ءحورلا نم هيف خفن امب يمانلاو دامجلا نم هزّيمف .اديرُم اراتخم

 نم هزيمو .هلسرأو هأبن نأب هتقو يف هسنج نم هزّيمو «قطنلاو لقعلا نم هيف بكر
 هن اوما ناب مكرمو ليا ميلقسإب هل ىدضتاو طول هماك ناب كتذالا
 هل ادوجسم لصح نأب لجو زع هللا هعّون امم ةمظعلاو لالجلا ةبتر هل تلصحف

 تافص يهو «تافصلا هذهب زيمتف «هريغ هلاح يف هيف هكراشُي ال امب ملعلاب اًصتخم

 زع هللا معن# غابسإ كلذب هت انفرعف . هتقو يف نيقولحما نيملاعلا رئاس نم «يلاعتلا

 . صاصتخالا ىلع لجو زع هللا تافص يه امث يلاعتلا لاصخب هايإ هفيرشتو هيلع لجو

 قرط ملعت نأ وهو ءلجو زع هللا ىلإ عجرت ءاهلا نإ انلوق نم يناثلا هجولاو

 فاضُي ام ءايشألا نم نأ كلذو . اهيف صيصختلا قّرُطو لجو زع هللا ىلإ تافاضإلا
 . هللا ءامس»و ( هللا ضرأ »و « هللا قلخ »* لاقي امك «هلعف هنأ قيرط نم هللا ىلإ

 .«هللا دبع»و (هللا قزر» لاقيف «كلّلا ىنعم ىلع ةفاضإلا هذه لثم فاضُي دقو
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 ةفاضإلاب ّصُخ اذإ فاضملا ركذب هيونتلا قيرط نم صاصتخالا ىنعم ىلع لاقي دقو
 ريذحتلا ديفُت فيرشتو صيصخت ةفاضإ اهنإف «(هللا ةقان» هلوق وحن كلذو ؛هيلإ
 4 يحور نم هيف تخفنو 9 لجو زع هلوق كلذ نمو .اهل ضرعتلا# نع عدرلاو
 هيلإ ةقاضإلا يف ركذلاب اصيصخت ؛هللا تيب » ةبعكلل نيملسملا لوقو ,؛4/1]
 هلوق يف ةيدوبعلا ظفلب هسفن ىلإ نينمؤملا ةفاضإ يف اضيأ هلوقك وهو .افيرشتو
 رخآ ىلإ [+8/1] 4 انرَه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو © ىلاعت
 .[ 45/١14 ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ هلوقو «مهتافص

 ةردق»و (هللا ملع هو# (هللا مالك ١ كلوق وحن «تافاضإلا نم رخآلا هجولاو

 ىلإ ضّرَعلا ةفاضإ يف لاقي امك «هب مايقلا قيرط نم صاصتخا ةفاضإ يهو ؛؛ هللا

 لعفلاو كلما ةهج نم كلذ سيلو .هسفنب موقي ام ىلإ هسفنب موقي ال امو لحما
 .ادوجوو اهب امايق هنم ةيرعتم# ريغ هتاذ نأ ىنعم ىلع كلذ لب «فيرشتلاو#

 اهتفاضإ هجو نوكي نأ حصي ملف . لجو زع هللا ىلإ ةروصلا ةفاضإ يف انرظن مث

 موقي نأ ةلاحتسال ؛هب موقت ثيح نم اهب فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ وحن ىلع هيلإ
 نم تاذب ماق ام نآلو# «هريغالو فيلأت الو ةروصاال# هجوب ٌثداح لجوزع هتاذب
 رّوصت دق هّريغ نوكي نأ عنمي كلذو ء'هب مقي ملام ريغ فلأتي مل ةروص وأ فيلأت
 كلا اماف . فيرشتلاو لعفلاو كلا تافاضإلا هوجو نم يقبف .لاحُم كلذو ءاهب
 قيرطو «فيرشتلا ةفاضإ اهنأ# يقبف . صيصختلا ةدئاف لطبُيو ماع ههجوف «لعفلاو
 هعرتخا لب ءقبس لاثم ىلع ال مدآريوصت أدعبا يذلا وه لجو زع هللا نأ كلذ
 ثيح نم هيلإ ةفاضإلاب هتروص تفرشف .هلاثم ىلع هدعب نّم عرتخا مث ءاعارتخا

 مدآ هب# ّصُّخ امه فيرشتلا هوجو رئاسب مث ؛هجولا اذه ىلع اهب ةصوصخم تناك
 .هضعب انركذ امم هلئاضف نم مالسلا هيلع

 ىلع مالسلا هيلع هلوق يف لجو زع هللا ىلإ عجرت ءاهلا نإ انلق اذإ ءاّنأ ملعاو

 راهظإ ىلع ربخلا اذه نم ىورُي ام ليوأت نإف ءانركذ يتلا يناعملا ضعب ىلع هتروص

 .حضاو ريغ ىنعملاو ءاذك ١.



 "7 كروف نب ركب وبأ

 هنإف «لقنلا لهأ دنع ةّلعلاو فعضلا نم هيف ام ىلع ؛ةروصلا ركذ دعب (نمحرلا»

 . لجو زع هللا ىلإ عجرت ءاهلا نإ انلق اذإ هانركذ ام ىلع الومحم نوكي

 ال :لاقو «ةيبرعلا قيرط نم ةظفللا هذه ةحص»# انباحصأ ضعب ركنأ دقو
 ىلع قلُخ مدآ نإ» لاقي ناكل كلذ دارا ناك ولو ؛'هلثم لاقي نأ ةغللا يف زوجي

 مدقت ام نأل .«نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ ) لاقي نأ نود ( نمحرلا ةروص

 همسا ةداعإ ريغ نم ءاهلاب هنع ينُك# ؛هركذ ديعأ اذإ هنإف ,رهاظلا مسالاب هركذ

 دارماو «( ديز دبع برض اديز نإ9 لاقي الو «هدبع برض اديز نإو كلوقك ءرهاظلا

 اتباث الو ةيبرعلا ةهج نم اغئاس كلذ نكي مل اذإو :اولاق . لوألاب دارُما وه يناثلا ديزب

 .ةجو هب لاغتشالل# نكي مل «لقنلا ةهج نم
 اذه ىلع ربخلا اذه هب عفدي نأ نكمُي امم سيل اذه نإ لاق نم انباحصأ نمو

 يف حصي دق هلثم نأل «هتاور رمأ ليلعتو لقنلا ةهج نم كلذ عفد قيرط امنإو .هجولا

 : ديز نب يدع لوق كلذ نمف «برعلا راعشأ كلذب تدرو دقو . ةيبرعلا

 "اريقفلاَو ىنغلا اَذ تْوَكا صَّمَن هيض تملا َقِبْسَي تملا ىَرَأ ال

 هقبسي توملا ىرأ ال٠ :لقي ملو «ءاهلاب هنع نْدكي ملو هظفلب توملا ركذ داعأف

 ملو [8 / 1414 ادفو نمحرلا ىلإ نيِقَلا رشحن موي لف :نآرقلا يف هلثمو .«ءيش

 هجولا اذه نم هراكنإل نكي مل ءاغئاس هلثم ناك اذإو :لاق .«هيلإ وأ «انيلإ) لقي

 مهلك لب ؛هجولا اذه ىلع هووري مل لقنلا لهأ نم تابثألا نإ لاقي نأ نود «ىنعم
 .اراهظإ ال ةيانك ءاهلاب هتروص ىلع هلوق لقن ىلع اوعمجأ

 وهو «لمتحمف مدآ ىلإ هب عجر نإ :اهانركذ يتلا هوجولل لمتحم كلذو

 رهاظف هعم# هيف ببسلا نم يوُر ام ىلع ؛بورضملا ىلإ هب عجر نإو ؛برقآلا
 هنأ ال ىاَتيب ام هليوأت قيرط ناك «دعبألا وهو ,لجو زع هللا ىلإ هب عجر نإو ءاضيأ

 ١. فلتخم ) ةبيتق نبا يأر اذه 7١٠١ (« لأت ) ةبيتق نبا نع القان ءيدهم نبا مث ١٠31و (.

 هللو © ةيآلا يف «هللا» راركت ددصب ريسفتلا لهأ هب دهشتسا ام اريثكو . فيفخلا نم .؟

 رومألا عجرت هللا ىلإو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام © .
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 نال ءروصتم وأ روصُم# اهب وه قيقحتلا# ىلع لجو زع هلل ةروص تابثإ هب ديرأ ِ
 ماسجألاو ةفّلْؤمْلا مارجألا ىلع الإ حصي ال كلذو «ةعيهلاو فيلأتلا يه ةروصلا

 اَلْوُم وأ ارّوصُم وأ ارهوج وأ امسج نوكي نأ نع هركذ زع هللا ىلاعت دق##و «ةبكرملا

 . ابكرم
 بيذكت هتدئافو هانعم نوكيو ؛مدآ ىلإ عجرت ءاهلا نإ لاق# نم انباحصأ نمو

 «لجو زع هللا هقلخي ملام هتافصو مالسلا هيلع مدآر وص نم نأ تمعز امل «ةيرّدقلا

 اهنمو ىلاعت هللا اهقلخ ام اهنم ؛نيعون ىلع مدآ تافص نإ لوقت ةيرّدّقلا نأ كلذو

 هيلع مدآ قلخ لجو زع هللا نأو ,مهبيذكتب هتك يبنلا ربخأف .هسفنب مدآ اهقلخ ام

 :لاقي نأ مالكلا يف هلثمو . هضارعأو هيناعمو هتافص#و هتروص عيمج ىلع مالسلا

 ءاصقتسالاو ءافيتسالا ىلع كفّرعُي نأ تدرأ اذإ (هتروص ىلعرمألا اذه يِنْفَرع»

 تآيه ضعب# نأ ىف نييعئابطلا بيذكت كلذب ءاندافأ امكف# .ءاقبتسالا نود

 نأ اومعز ثيح ةيردقلا بيذكت اندافأ كلذك «هباجيإو عبطلا ديلوت نم رشبلا

 لجو زع هللا هقلخي مل ام هتآيه نم ريثك#و هضارعأو مالسلا هيلع مدآ يناعم نم#

 . لجو زع هللا نود نم وه هعدبأ#و مالسلا هيلع مدآ هقلخ امنإو
 هيلع مدآ ىلإ عجرت ءاهلا نإ انلق اذإ ءربخلا اذه ليوأت هيلع لمحُي اممرخآهجوو

 قلخ لجو زع هللا نإ انلوصأ ىلع لوقن ام ىلإ ةراشإ هانعم نوكي نأ وهو ؛مالسلا

 «هرمأ فلاخُيو يصعي هنأ ملع دقو «مدآ قلخ املف .ايقش يقشلاو اديعس ديعسلا

 هيلع لجو زع هللا ءاضق نم قبس ام هّلكَي انفرع هقلخ»# نأ لبق هيلع كلذ بتكو

 ثيدح كلذل دهشو .هيلع نوكي نأ دارأو ملع ام ىلع هقلخ اذكه هركذ زع هنأو

 تسلا » :ءامسلا يف ايقتلا امل مدآل ىسوم لاق امل «'مالسلا امهيلع مدآل ىسوم ةّجاحُم

 تفلاخو هتيصع مث «هتنج كنكسأو ؛هتكئالم كل دجسأو «هيديب هللا كقلخ يذلا

 نأ لبق يلع هللا هبتك ارمأ وأ ينم اعيش كلذ ناكأ» : مالسلا هيلع مدآ لاف «( ؟هرمأ

 47,5١ ريسفت ؛؟"١ ءايبنأ خب الثم عجار ) روهشم - ةريره يبأ نع ابلاغ - ثيدحلا 3

 اميف رظناو ؛7١470 ١5 / 88 41.١ ةنس دب ؛ "1١-١5 ردق سم 4١,1 ديحوت 4١١ ردق

 .انه يذلا ظفللاب هدجن مل اننأ ريغ .( ٠١7" دعب



 1 كروف نب رككب وبأ

 نأ لبق كيلع هللا هبتك امم كلذ لب :مالسلا هيلع ىسوم لاقف :«؟ينقلخي

 ىسوم مدآ جحف : كلذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف .«!كقلخي
 . اثالث

 نمم قلُخ هنأو ,ىنعملا اذه لثم ىلع هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ هلوقب هع انلدف
 نايرج بوجو ىلع اهيبنت «هيلع هللا بوتيف بوتي مث ءيصعي هنأ هلاحب ملعلا قبس

 هيلع قلخي ام بسح ىلع لاوحألا ريغتتو رومألا ثدحت امنإ هنأو ,هقلخ ىلع هللا ءاضق

 . لجو زع هللا ىلإ اهلك رومألا ريدقت ةفاضإ يف انبهذمل دييأت» اضيأ اذهو . هل رّسيِيو ءرمل

 لصف 5

 اذه ليوأت يف - ةبيتُق نب ملسم نب هللا دبع وهو - نيملكتملا ضعب نأ ملعاو

 كسمتم# هنأ امهوت «هيف لاحملاو أطخلا قيرط كلسو باوصلا هجو نع داح ربخلا

 ال ءيش هنأ امك روصلاك# ال ةروص لجو زع هلل نإ لاقف «هل كرات ريغ# هرهاظب

 هركذ لج هللا نأو ءروصلاك ال اهنأ معز ةميدق ةروص هناحبس هلل تبثأف . 'ءايشألاك

 . ةروصلا كلت ىلع مدآ قلخ

 هنأ هنم بجعلاو .هقلخب لجو زع هللا هيبشت يف لّغوتو هلئاق نم لهج اذهو

 كلت ىلع قولخم مدآ نإ لاق مث ءروصلاك ال ةروص هلل نأ معز مث ءربخلا لّوأت

 «روصلاك الو هلوق نأ كلذو .هرخآ هلوأ عفدي «تفاهتم ضقانتم مالك اذهو . " ةروصلا

 ىلع اذه تلعف» لئاقلا لوق نم موهفملا نأل ءاهيلع مدآ قلخ هللا نإ هلوق ضقني

 مدآ ةروص# نأ بجوي اذهو .(هب هلعف يف تيذتحاو هب# هتلثام ) يأ (اذه ةروص

 :لق وأ ) ةبيتق نبا باتك يف لماكلا صنلاب ةدوجوم ريغ تارابعلا كلت نأ قحلا ١.
 ةروصلا نأ يدنع يذلاو » : هللا ةروص يف ةبيتق نبا هلاق ام نإ . ( نآلا انلوانتم يف يذلا باتكلا

 هنم ءيش يف لوقن الو عيمجلاب نمؤن نحنو ( ... )نيعلاو عباصألاو نيديلا نم بجعأب تسيل
 نم نيعبصإ نيب نمؤملا بلق نأ ربخلل هريسفت رخآ يفو ؛( 55١ فلتخم) «دح الو ةيفيكب

 انتاضبقك ةضبق الو انيديأك دي الو انعباصأك عبصإ لوقن الو » : ( ١١4 انه ) لجو زع هللا عباصأ

 نيب ةنراقملا نأ لمتحملا نمو 7١١(. فلتخم ) (انم ائيش هبشي ال لجو زع هنم ءيش لك نأل
 . «انروصك ال ةروص هلل نأب لوقلا ةبيتق نبا ىلإ بسني فلؤملا لعج ام يه نيترقفلا

 . ةبيتق نبا باتك نم فورعملا صنلا بساني ال اضيأ فصولا اذه .؟



 ثيدحلا لكشم 0

 يرعش تيلو !روصلاك ال ةروص هل نأ هليوأت عنميو ؛هؤانث لج هتروصك مالسلا هيلع
 هناحبس برلا تابثإ هب دارأوأ :لجو زع هللا ىلإ ةروصلا ةفاضإ يف بهذ هجو يأ ىلإ

 دارأ مأ ءروصلا# هذه لاثمأب اروصم هتابثإ وأ ةروضلا يشم ال ةروضبا روض ىلاغتو

 هل ةفص تابثإ ىلإ كلذب عجر مأ «ةمولعم ةئّيعم ةروصو ةصوصخم ةئيه هل نأ هب

 هذه نم هيلإ بهذ ام ولخي سيلو ؟فيلأتلاو ةئيهلا ىنعم ىلع ال ةروص اهامس

 اذ ءابْكرُم افَلْوَم نوكي نأ هئاضتقال :هناحبس هللاب قيلي ال دساف كلذ لكو «ماسقألا

 هجو اَنّيِب دقو .ىلاعت هيفنب لوقلا ىلإ يدوي كلذ لكو «ةياغو ضعبو ةياهنو ٌدح

 .لبق كلذ

 ديلا يف انلق ام وحن ىلع ؛عمسلا اهُقيرط ةفص ىلع كلذ لمحل ىنعم الو
 . كلذ ىلع لمح ول ةدئاف نم مالكلا ولخل «نيعلاو

 ناب دقف «لئاقلا اذه بهذم اهيلإ مسقني يتلا هوجولا نم هجو زجي مل اذإو

 .هليوأت يف باوصلا هجو نع هلودعو هؤطخ

 لصف طذ١ا/

 ماو سابع نبا ثيدح وحنك «ةروصلا ركذ نم ربخلا اذه ريغ ىف يور ام امأف

 كلذ جرخم# قيرط نإف .' ةروص نسحأ يف يبر تيأر لاق ُهّْتَِت يبنلا نأ ليفّطلا

 .نيهجو دحأ نم ولخي ال حصي يذلا هجولا ىلع

 اي لاقف : يه نتملا ةيقبو 7-2557 يتأي اميف روكذملا وهف «« سابع نبا ثيدح و امأ ١.

 َورُي مل ءاهيلإ راشملا ةلمجلا عم «ربخلا كلذ نأ ريغ .خلا ىلعألا الملا مصتخي ميف ( ... ) دمحم

 دبع نع - صخألا ىلع - لب ( يدهم نبا كلذ يف فلؤملا َعَبات ) بسحف سابع نبا نع
 4491 ةعيرش ؛ه84-ه8١895/15 حوت ؛١؟ ةيؤر رد عجار ) يمرضحلا شئاع نب نمحرلا

 طس ؛١٠ 8 ١ للع ,4١5١1 غبت ) حارجلا نب ةديبع يبأ نع اضيأو ( 179/117717 عمجم

 .(هكحرد / 5كرل8 ىف
 191١١ دعب اميف روكذملا وه - حجرألا ىلع - يلصألا هنتمف ««ليفطلا مأ ثيدحو امأو
 تيأر ) يناربطلا هجرخأ ام وأ ( .. .رفوم باش ةروص يف «مانملا يف) هبر ىأر هنأ ركذي)

 يف الإ اهيلإ راشملا ةلمجلا درت ملو .(71457 8 ١ ربط «...رفوم باش ةروص يف مانملا يف يبر



 9 كروف نب ركب وبأ

 نوكيو هني يبنلا ىلإ عجري ةروص نسحأ يف هلوق نوكي نأ امهدحأ

 نسحا ىف زيمألا تير 9 لئاقلا لوقي امك[ (ةروض نسحتا ىقاانأو ىبر تيآراو ىنعملا
 لجو زع هللا نأ انفيرعت كلذ ةدئاف نوكتو . «يز نسحأ ىف انأو» هدارمو# «يز

 . ميظعتو ماركإ ةدايز هبرل هتيؤر دنع هتروص لّمجو هتقلخ# نيز
 اذه ةروص» :لئاقلا لوقك «ةفصلا ىنعم ةروصلا ىنعم نوكي نأ لمتحيو

 رابخإلا هيف هجولا اذه ىلع ةدئافلا نوكتف .«اذك# هتفص» يأ (اذكو اذك رمألا

 يئارلا نأ كلذو . هماظعإو هماعنإ هيلع برلا ريفوتو لجو زع هللا دنع هلاح نسَح نع

 ماركإلاب يئرملا هاقلتيف «ةلوبقم ةدومحم يئرملا دنع يئارلا ةلاح نوكتو يئرملا ىري دق

 هدئاوز دوجو ُهّْتِكَت انفرعف .هفالخب هاقلتيف ءكلذ فالخب نوكت دقو ؛لالجإلاو

 .لاح لمجأو ةفص نسحأ يف هدنع ناك هنأو «لجو زع هللا ءاقل دنع هدئاوف لوصحو

 . لجو زع هللا ىلإ كلذ عجريو ةفصلا ىنعمب ةروصلا نوكت نأ يناثلا هجولاو

 نوكي نأ امهدحأ «نيينعم لمتحي (ابكار ريمألا تيأر» لئاقلا لوق نأ# كلذو

 غئاس نيهجولا الكو# «يئرملا لاح بوكرلا نوكي نأ يناثلاو «يئارلا لاح بوكرلا

 ىلع هتدئاف نإف ءلجو زع هللا ىلإ عجري ةروص نسحأ يف هلوق نإ انلق اذإف . لمتحم

 نسحأ ىلع وهو# لجو زع هللا ىأر هنأ انديفي نأ وهو «لبق اضيأ هانركذ ام وحن

 ةفصلا نسُح نوكيو. لالجإلاو هيلإ# لاضفإلاو لابقإلاو هيلع ماعنإلا يف هعم هتافص
 دوجلاو ناوضرلاو ةمحرلا نم هب هاّقلت امو «ماركإلاو ماعنإلاو ناسحإلا نسُح ىلإ عجري

 دارملا#و ءالالجو الامج هل نإو ليمج هنإ لجو زع هللا ةفص يف لاقي دقو .نانتمالاو
 لامجلا لعف وه لعفلا يف لامجإلاو . 'هلاعفأ يف لمجُم هنأ» ليمج هنأ هل انفصوب

 لجو زع هللا ةفص نسُح كلذكف# .ماركإلاو ناسحإلا عون كلذو «هب مهلمجُي نم

 .نئملاب# ءادتبالاو معنلا لعف نم هنم رهظي ام ىلإ عجري

 نسحأ ىف مانملا يف هبر ىأر هنأ ركذي : يهو ءرخآلا ثيدحلاب طالتخا ءارج نم ؛ةرخأتم ةياور

 نازيم ؛١8-١,0 تاعوضوم ؛5 8 ١ للع < 5١١,١7 غبت عجار ) ...ارفوم اباش ةروص
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 ١. انه عجار /185-1١81.
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 ثيدحلا لكشم ضن

 يفن نم هركذ زع برلا ىلإ# عجري ام اهلامجو ةفصلا نسُح نوكي دقو

 نوكيو .هءارو ةياغ الو ىهتنم ال ىتح ةعفرلاو ولعلاو ءايربكلاو ةمظعلا يف يهانتلا

 هبرل هتيؤر دنع مالسلا هيلع هفراعم نم تديازت# ام انقيرعت ت كلذ ىلع ربخلا ىنعم

 تافص نم ههيزنتو قلخلا هبش نع هدعُبو هئاهبو هئايربكو هتّرعو هتمظعل .هركذ زع

 . بيع لك نم هيرعتو صقنلا
 هللا ديحوتب قيلألا وه هوجولا هذه دحأ ىلع ربخلا لمحف ؛كلذك ناك اذإو

 © ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل آف لجو زع هلوقبو هتافصب ىلوألاو لجو زع
1[ 1 ]. 

 يف مالسلا هيلع هنع يور ام ليوأت يف «رابخآلا هذهل نيلوأتملا ضعب نكد دكر

 ّمُأ ثيدح يف ركُذ دقو .مانم ايؤر ناك كلذ نأ ,ةروص نسحأ يف يبر تيأر هلوق
 كلذ ناك اذإو :لاق . "سابع نبا ثيداحأ ضعب يفو ؛' اًصن مانملا ثيدح ليفّلا

 ىلع لومحم هيف رمألا نإف ءاطوبضم نكي مل نإو ؛هيف كشلا لاز دقف ءاطوبضم

 لجو زع هللا ةيؤر زوجي :اولاق دق اهتافث#و ةيؤرلا يتبثُم نم عيمجلا نأ وهو «كلذ

 ناك وأ نوكي رمأ ىلع يئارلل ةلالد هللا هلعج دق مهو مونلا ايؤر نإ اولاقو «مانملا يف

 الف ,موهوملا هيلع ام فالخ ىلع موهوملاب قلعتت دقو ماهوألاو .ريبعتلا قيرط نم

 يتلا فاصوألا كلت ضعبب هناحبس هنأ ال ءايؤرلا قيرط نم هيف هلثم لاقي نأ ركنُي

 يف ىري دق يئارلا نأ ايؤرلا لاوحأ يف هلثم دوهعم كلذو . ققحتم ايؤرلا اهب تقلعت

 بلقنا دق# هنأك وأ ريطي هنأك مونلا يف ىري نمك“ «هاري ام ىلع نوكي ال ام مانملا#

 ١. هالعأ رظنا ) ثيدحلا تاياور عيمج يف تدرو «مانملا يف» ةملكلا نأ قحلا ٠” ح١(.

 انه) ربخلا اذهل هركذ دنع اهاسنيس - ! ةبارغلل اي - هسفن فلؤملا نأ الإ 51١5-51١١(.

 ةروس ريسفت رت عجار «( يناتأ » لب «تيأر» ةياورلا هذه يف دري مل هنأ ريغ ءحيحص .؟

 يبر يناتأ: 6 / 59,78 يف طس 4١581١ للع ؛؟58خ,١ مح ؛ 8588 /5,5

 . ( مانملا يف لاق :وأ) مونلا يف ينعي هبسحأ ةروص نسحأ يف ةليللا



 نفرإ كروف نب ركب وبأ

 ال هنم امهوت كلذ نوكيف «هيف وه يذلا عضوملا ريغ رخآ عضوم يف وه وأ# ارامح

 رابخألا تدرو دق ذإ «ءايلوألاو مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع هلثم حصي دقو#

 ام فالخب اهماكحأ تناك ءايشأ مهتامانم يف اوأر مهنأ نيحلاصلاو ءايبنألا ايؤرب

 .تاليوأتلا قّرُط فالتخاب تالالدلا ىرجم يرجت ماهوأ اهنأل كلذ حصو# ءاهوأر

 «هليوأتب كلذ اورّبعو ءكلذل ةعوضوملا مهبتك يف كلذ ريبعتلا باحصأ ركذ دقو

 وأ ةئجلا وأ ةمايقلا ىري وأ#مانملا يف مالسلا هيلع ىبنلا ىري نم اضيأ# اوربع امك

 هركذ دقو ءاغئاس كلذ ناك اذإو :لاق# .رييقتهل ام! مانملا ىف قري ام رئاس ىف رانلا

 ئرابلا نوك ةلاحتسال هيلع الومحم ليوأتلا نوكي نأ: تيتو اولا ضعي اتقن

 ةياهنلاو دحلاو بيكرتلاو ةئيهلاو ةروصلاب# اروصُم هناحبس

 طبضُي مل ام ىلإ عومسملا ظفللا رّيغف# كلذ يف نيملكتملا ضعب رّوهت دقو
 ا رورو ررطلاو) دا رووا يتاح يلتجما

 نأآل «طلغ اذهو .تافصلا كلت ىلع مونلا يف هلع هآر# ,هنع هللا يضر نامثعل

 ىلع كلذ عدس تيثيملو «لوقنم طوبضم» عومسمل نوكي امنإ جيرختلاو ليوأتلا
 ضعب ىلع ليوأتلا قّرُط عاسّنا عم فسعتلا# اذه لثم ىلإ ةجاح الو .هجولا اذه

 . انركذ ىتلا هوجولا

 «فيحصتلا ىلع « يَبر» لقنف «يئر# كلذب دارأ هنأ اضيأ مهضعب ركذو

 هذه ضعبب اروصتم نجلا نوكي نأركنُي الو :اولاق . ' نجلا نم عباتلا وه يئرلا#و
 هيلع دمتعي نأ نكمي اهإ فيحصتلاب لوقلا نأ لجأل ءفّسعت اضيأ اذهو .ةروصلا

 لمحُي نأ نكمُي ملو ءاطوبضم اعومسم ًدحلا اذه ىلع كلذ تايثألا ضعب ىور اذإ

 ملو هجولا اذه ىلع كلذ لقنُي ملو .فيك# .نيفلتخم نيلاح ىلعو نيبرض ىلع
 الو ؛لقانلا# ةهج نم فيحصتتلا عقو امنإو ؟دحلا اذه ىلع لصألا ناك هنأ تبثي

 رّذعت وأ موت لجأل «لقنف عمس ام طبض نم ىلع فيحصت ىوعد ىلإ وعدت ةجاح

 ١ . ناسلرظنا 594,1١5.
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 ثيدحلا لكشم 0

 نم انركذ#» ام عيمجو ءاضيأ كلذ لطبيف . حيحصلا هجولا ىلع هانعم جيرخت يف

 .نوفسعتملا ءالؤه ركذ امم بابلا مكحل قيلأو باوصلا ىلإ برقأ هوجولا كلت

 ةروصلا هيف ركذ امب ىنعملا اذه يف رخآ ربخ رك ذ -8

 نابوث هتظاو»# - ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةاورلا ضعب ىور ام وهو
 عاجّش نب دمحم لاق . 'ةروص نسحأ يف يبر يناتأ لاق هنأ - هت هللا لوسر ىلوم
 كلذو «ةياورلا قيرط نم لولعم الوأ ثيدحلا اذه نإربخلا اذه جيرخت يف يجلتلا#

 نإو :لاق . ”فيعض ىيحي وبأو 'مالس يبأ» نع "ديزي يبأ نع 'ىيحي وبأ هاور هنأ
 ءافلا نوكتو ؛«ةروص نسحأب يبر يناتأ هب ديرُأ نوكي نأ لمتحا «هانعم حص

 نورظني له 9 هناحبس هلوق ليوأت يف سابع نبا نع يور دق كلذ ىلعو . ءابلا ىنعمب
 نأ الإ نورظني لهو هانعم نأ :]7١١/571[ مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ

 يف اغئاس كلذ ناك اذإو . 'مهل ةبوقعلا ليجعت ينعي «(« مامغلا نم للظب هللا مهيتأي

 ١. رمر عجار نابوث ثيدح يف 11 451١/١5ر0 عمجم ؛0 5-44 45/1515 حوت /
 مل ((تيأر» نم الدب ( يناتأ١) اهيلإ راشملا ةياورلا نأ ريغ . 5385/7318 يف طس ؛

 نع اضيأو 4( 7ح 77 ) هالعأ انركذ امك «هسفن سابع نبا نع لب «طقف نابوث نع درت ١ ضعب
 للع 4467 8 نس 41179/1177,17 عمجم - "18,5 و 57,4 مح عجار ) ( يبنلا باحصأ ١

.)055 

 حوت ) (رماع نب ميلس وأ ناميلس يدنع وهو ىيحي يبأ نع... » :ةميزخ نبأ لاق .
 بيذهت ؛474,7 تاقبط عجار «يرئابخلا يعالكلا رماع نب ميلتم ينعي ©« 65

 ءامسأ يبأ نع ىيحي يبأ قيرط نم رازبلا هاور» :نابوث ثيدح يف يمئثيهلا لاقو .4

 . (هفرعأ مل ىيحي وبأو يبحرلا

 .(5؟1,4 بيذهت عجار ) طمسلا نب ليبحرش هلعل . هتفرعم ىلإ قفون مل ."

 593,1٠١(. بيذهت ) يشبحلا روطمم ماّلس ابأ ينعي . 5
 رظن يف تاقثلا نم ربتعُي ناك يذلا رماع نب ميلس ىيحي يبأ ريغ ببسلا اذهل وهأ .»

 ؟ ثيدحلا ءاملع نم رجح نبا هركذ نم عيمج
 . بط يف ريسفتلا اذه دجن مل .5



 و كروف نب ركب وبأ

 نسحأ يف ةكئالملا نم اكَلَم هارأ لجو زع هللا نأ هيف ىنعملا نوكي نأ ركنُي مل «ةغللا

 يناتأ» هانعم نأ ىلع الومحم ةروص نسحأ يف يبر يناتأ هلوق نوكيو# «ةروص

 ريظنو .هآر ىتح هل هراهظإو هل هلعف هب# نايتإلا ليوأت نوكيو ««ةروص نسحأب يبر
 لعف راهظإب كلذو «[ 57/١512 8 دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأف 8 ىلاعت هلوق كلذ

 .لوحتو لقت ىنعم ىلع ال «ريبدت داجيإو
 يبر يناتأ» ىنعم نوكي نأ وهو «رخآ اليوأت لمتحيو : عاجش نب دمحم لاق

 ملعاو . اهل ريبدتلا ىنعمب اهيف لجو زع هللاو ّكلَلَم ةروصلاو ءاهل ارّبدُم «ةروصلا يف
 ىلاعت هللا نإ هلوق يف هبهذم ىلع كلذ لوأت امنإو «عاجش نب دمحم نم طلغ اذه نأ

 «لوقلا اذه ا «ناكم لكل رّيدُمو هنأ ىنعم» ىلع '«ناكم لك يف»
 هل ريدم هنأ ىنعم ىلع ناكم لك يف وأ ناكم# يف لجو زع هللا نإ لاقي نأ ليحُنو

 .هانركذ يذلا هجولا نم ليوأتلا اذه انلصأ ىلع غوسي الف
 ءاجيرختو اليوأت يضتقت ظافلأ تادايز هضعب يفف «سابع نبا ثيدح امأف

 يف يبر 0 لاق هي هللا لوسر نأ "سابع نبا رابخأ ضعب يف نأ كلذو
 ىلعألا الملا مصتخي :ي ميف لاق كيدعسو كيبل تلق دمحم اي لاقف ةروص نسحأ

 تيل دانا هدو تجول راسك ع الل تقول لع يردأ ال يبر تلق

 ال يبر تلق ىلعألا ألما مصتخي ميف دمحم اي لاق مث برغملاو قرشملا نيب ام

 نأو ناكم لكل ردم هنأ ىنعمب ناكم لكب ئرابلا نولئاق لاقف» : ١517 تالاقم عجار ١.

 . (ةلزتعملا ررهمج لوقلا اذهب نولئاقلاو ناكم لك يف هريبدت
 ١ . ةعيرش ؛578/51-17١589 حوت ؛7514 8 / 9," ةروس ريسفت رت عجار 195

 ) يدهم نبا نع ( ليصافتلا ضعب ادع ام ) اهصفو اهصنب ةلوقنم ةيتالا ةياورلا نأ الإ . ( ايئزج
 .(ظحوو لأت)

 . يناتأ :(طقف )رت ."

 نم ءرخأ تاياور يف تدروف ؛(هفك ١ امأ .هدي :(! لأت اهنمض نم ) عجارملا لك يف .:

 . ( 717 يتأي اميف رظنا ) نابوث ةياور اهتلمج



 ثيدحلا لكشم نضل

 ءوضولا غابسإو تاعامجلا# ىلإ مادقألا ىلع 'يشملاو تارافكلا يف لاق 'يردأ

 تامو ريخب شاع نهيلع ظفاح نمف ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو تاربسلا يف

 .همأ هتدلو مويك هبونذ نم 'جرخو ريخب
 «يفتك نيب هفك عضو هع هلوق ربخلا اذه نم ليوأتلا يضتقي يذلا نأ ملعاو

 . يفنك نيب يور دقو
 ىنعمب نوكي نأ امهدحأ «نيهجو ىلع سانلا هلوأت دقف «فكلا ليوأت امأف

 :لئاقلا لاق امك «ةردقلا

 كاهُريداَقَمدْلإلا َْفَكب رومألاَنِإَف َكْيَلَع نوه

 فكلاب دارملا نوكي نأ يناثلا هجولاو .«اهريبدتو اهريدقت هتردق يف ينعي

 ىنعم يف فكلاو عبصإلاو ديلا ظفل برعلا تلمعتسا دقو .ةمحرلاو ةّنملاو ةمعنلا

 عبصإ يدنع نالفل» :نولوقي مهنأ كلذو .ةغللا يف ريثك# غئاس كلذو ؛ةمعنلا

 .«ةلماك ةنم) يأ «(ءاضيب دي نالف دنع يلو «نسح عبصإ نالف دنع يلاو « نسح

 .ةمعنلا ىنعمب ناك اذإ ديلا ىنعم ىلع فكلا لامعتسا نوكيف

 هفطلو هلضفو لجو زع هللا ةمعن نع رابخإلا ربخلا# ليوأت نوكي اذه ىلعف
 اذإو .هملعي ملام همّلعو هفرعي مل ام هفرعو هبلق رونو هردص حرش نأب هيلع هلابقإو

 زع هللا ةردقب هرارقإو زجعلاب هفارتعا ىنعملا نوكي نأ لمتحا «ةردقلا هب دارلا نإ انلق

 .هفرعي مل امم اريثك# فرع ىتح فطللاو فطعلا نم هب لعف ام ىلع لجو
 هفطل نم هبلق ىلإ لصو ام هب دارلاف احيحص ناك نإف ,يفتك نيب هلوق امأو

 . فراعملاو مولعلاو راونألا لحم وهو «نيفتكلا نيب بلقلا نأل ؛هدئاوزو هدئاوفو هربو#

 اي تلق : قايسلاو ىنعملا هيضتقي امك «عجارملا ةيقب يفو ! يدهم نبا صنل اقفو ءاذك ١.

 َمعشي مل كلذ عمو . (رت ) تارافكلاو تاجردلا يف تلق ؛( ةعيرش «حوت ) تارافكلا يف يبر

 .(178) ةبيرغلا هذه رسفي نأ يتأي اميف ادهاج لواحيسو «نتملا يف أطخ دوجو فلؤملا

 .((و» نود ) يشملا :ةعيرشو حوت يفو .لأت يف اذك .؟

 .ناك :عجارملا ةيقب يفو .لأت يف اذك .*

 .111/-115 انه عجار . 5



 7 كروف نب ركب وبأ

 فنك يف انأ ١ :لئاقلا لوق يف لاقي ام كلذب دارملاو ءيفنك نيب يور دقو

 :لاق هنأكف .هتمحرو هتمعن لظ يف هنأ كلذب دارأ اذإ «هئانفو هبناج يفو نالف

 .(هملعأ مل ام تملع ىتح هتردقو هكلُب هماعنإو هتمحر نم برلا# يندافأ

 ىنعمب ةمعنلا دري دارا نوكي نأ لمتحي هنإف ءاهدرب تدجوف هلوق امأو

 .ةعسو ةيهافر يف ادغر# ناك اذإ (دراب شيع» مهلوق نم ءاهرثأو اهحور

 ام تملعف كلذ رثأ ىلع هلوق فراعم دئاوز دئاوفلا كلت نأ ىلع لدي يذلاو

 هريبدتو هراثآ راهظإب كلذ ناكو .هردص حرشو هبلق رون امله برغملاو قرشملا نيب

 .هيف هتمحر نع
 كلذو# «ةلآلاو حراوجلاب لجو زع هللا فصو ةلاحتسال كلذ ىلع هانلمح امعإو

 ةفرعملا عرف#و هتاذ ديحوت ةرمث وه اذهو ءوضع وأ ضعب اذ نوكي نأ ةلاحتسال

 .ادحاو ائيش هتاذ نوكب

 نيب هفك عضوف هلوق دعب ءربخلا اذه يف هَْعدللا لوسر نع نابوَُت ىور ام امأف

 ليوأت# ىنعم ىلع لمانألا ليوأت نإف ,'يردص يف هلمانأ درب تدجو ىتح : يفتك
 ضعب لاقو . (نسح عبصإ نالف ىلع نالفل» ةغللا لهأ مالك يف رشتنا دقو . عبصإلا

 نسحأو اهنمسأ اذإ (نسح عبصإ هليإ ىلع نالفل» :لوقت برعلا نإ ةغللا لهأ
 : "رعاشلا لاقو . اهيلإ

 " اًعّبصِإ ساَنلا بَدَحَأ ام اَذِإ اَهّيَلَع ُهَّل ىَرَت قورغلا يداَب اعلا ٌفيعَض

 ىتح ١ :ربخلا ليوأت نوكي نأ لمتحا ء,كلذك ناك اذإف . «انسح ارثأ) يأ

 كلذ دنع هل»# ىلجتف ««يردص يف هتمحرو هنانتماو هتمعنو هناسحإ راثآ تدجو
 از قتلك يفاولإ يبخل هفرسو هلمعت ليتر دلل ةنسرب نضر الاز ءانسلا ع اهملع

 .5ه54,2/ 595,594 يف طسو ه؟5١1/١هرمر ىفاذك ١.

 8 تازاجم ؛؟9١ فلتخم ىف اضيأ امكو ١١5« انه ةحارصب لاقّيس امك «ىعارلا وه . ؟

 .6١,58و ١58,48 ناسل ؛18,1١8-١9 ىلامأ ؟

 . ليوطلا نم ."



 ثيدحلا لكشم 78

 .انركذ ام هيف ليوأتلا قيرط

 ا م م رس حقل

 هةية "ضرألاو ءامسلا نيب ام تملعف رك«

 وه كلذ هجوف «ضرألاو ءامسلا نيب ام تملعف هلوق دعب يردأ ال تلق ىلعألا الملا

 متبجأ اذ ام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي ا لجو زع هلوق نم نآرقلا يف درو ام ىلع

 مهنمو هنم كلذ نوكيف «[ ٠١9/5 ] © بويغلا مألع تنأ كنإ انل ملع ال اولاق

 نأل هنم ملعأ وه نم ةرضحب بدألل المعتسم نوكي ”نأو ؛هيلع ملاعتلا كرت ىلع

 كلذ همّلع نم دنعو هب ملعأ وه نم دنع ملعلا يعّدي ال ىتح كلذ ةاعارم بجاولا

 . ملعلا
 امك ؛كلذ يرُأ# نأب برغملاو قرشملا نيب ام ملع دق نوكي نأ لمتحيو

 ءاهبراغمو اهقراشم * تيرأف# ضرألا يل تيوُز ؛ هلي لاق هنأ ربخلا يف يور
 تاماركلاو باوثلا هوجو نم اهيلع امو تادابعلا ماكحأب ملعلاب قلعتي امم كلذ سيلو

 ال لاق ام دعب مالسلا هيلع هل هركذ زع هنع فشك يذلا وهو «تاعاطلا ىلع ءازج

 بيترتلا ىلع امهنيب عمجلا حصو مالكلا ضقانتي مل كلذ ىلع لمُح اذإو . يردأ
 .هانيتر يذلا

 ١. اهلك لوصألا يف ( «تلق» نم الدب ) اذك .

 .نابوث ةياور يف اذك .؟

 .لوصألا لك يف اذك .*

 هللا نإ) ) رخآ ءدبب .5907 8/9 نتف جم :(( يل تيوُر )١ ءدبلا سفدب .نابوث نع . ؛

 راا48,0مح 1١4/ 45١758 نتفرت ؛ 4507 ١ نتف دب ١9-45١ نتف سم :( يل ىوز
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 .تيأر : اهلك عجارملا ي ىفو ءاذك . ه



 8 كروف نب ركب وبأ

 تركذ# يتلا رابخألا نم وهو ةروصلا هيف ركذ امم رخآ ربخ ركذ
 جاحصلا يف

 اهنوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروص» يف مهيتأيف# : لاق نأ ىلإ 'ثيدحلا عفر
 ءاج اذإف انبر# انيتأي ىتح انناكم اذه كنم هللاب ذوعن نولوقيف مكبر انأ لوقيف

 نولوقيف مكبر انأ لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا يف مهيتأيف :لاق .هانفرع ائبر

 هومتيأر اذإ هنوف رعتوأ مهل لوقي هنأ "ربخلا اذه ظافلأ ضعب يفو . 'هنوتأيف انبر تنأ

 . هانف رع هانيأر اذإف ةمالع هئيبو اننيب نولوقيف هنوفرعت اذامبو لوقيف معن نولوقيف

 .ليوأت ىلإ جاتحي ام هنم# انركذ ةصقو لوط هيفو ءروهشم ربخلا اذهو
 ىنعمب انهاه « يف» نوكت نأ اهدح أ ءاهوجو لمتحي هجيرختو كلذ ليوأتو#*

 / ١ ] *# مامغلا نم للظ يف اف* لجو زع هلوق يف سابع نبا نع انيور امك «ءابلا
 ءابلا لادبإ ةغللا يف اغئاس ناك اذإو .«مامغلا نم للظب » هانعم لاق هنأ#

 غوسي دقو .ءابلا ىنعم انهاه « يف ىنعم نوكي نأ ركنُي مل ؛ءابلاب ( يف)و ( يفالب

 . « كرحتملاب ةكرحلا )و ( كرحتملا يف ةكرحلا » لاقي نأ نيب هيف قرف الو «”مالكلا يف اضيأ

 لجو زع هللا نأ ليوأتلاو جيرختلا اذه ىلع هريدقتف «معأ ءابلا ىنعم ناك اذإو

 يف# ةفاضإلا نوكتو .ايندلا يف اهنوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروصب ةمايقلا موي مهيتأي

 هللا تيب ١و «هضرأو هللا ءامس» لاقي امك «ريبدتلاو كلملا# قيرط نم هيلإ ةروصلا

 يف ىنعملا نوكيف .هب قيلي ال يذلا هجولا ىلع ال ,لعفلاو كلا ةهج ىلع « هتقانو
 ىرن له هللا لوسر اي ( خلا ءاولاق سانلا نإ :وأ) سانأ لاق :ربخلا ءدبو ؛ةريره يبأ نع . ١

 8 نس 45515 ,7317 775,37 مح ؛؟995 ناميإ سم ؛57 قاقر خب عجار .. . .ةمايقلا موي ائبر

 2591١ ءامسأ؛458/1174-455 حوت 451419

 .هنوعبتيف : ةيداعلا ةياورلاو ءاذك . ؟

 موي تاقيمل نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي :ربخلا ءدبو ؛( براقم ظفلب ) دوعسم نبا نع ."
 حوت اضيأ رظناو 545/51407٠١. عمجم - 917517 5 9 ربط 4١١77 8 نس :...ةمايقلا
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 .نيملكتملا حالطصا يف ينعي .ه
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 ثيدحلا لكشم 4

 يف اهبكر يتلا هتايآو ةبوصنملا هتالالدب ايندلا ىف لجو زع هللا اوفرع قلخلا نأ كلذ

 نم امهلااث دم امهؤاضتقاو ماسجألا ثدح ىلع ةلادلا ضارعألا ىهو ءرّوصلا

 ١نيثدحُم اناك ثيح

 ىتأف ف ىلاعت هلوق ىنعم وهو «هنم اهل هلعف روهظ ىنعم ىلعف هب نايتإلا امأف

 [8517//77 © كير ءاجو أ ىلاعت هلوقو [ ١5/1١71 4 دعاوقلا نم مهناينب هللا
 . 'نيليوأتلا دحأ ىلع [ ه / ٠١ ]6 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ل هلوقو

 كلذ يف ىنعملا نوكي نأ لمتحيف ءاهنوفرعي يتلا هتروص ريغ# هلوق امأو

 تناك يتلا ةئيهلا كلتو لكشلا كلذ# فالخ ىلع ةروصب ةمايقلا موي مهيتأي هنأ

 تاداع نآل اركمُم كلذ سيلو .اهودهعي ملو اهوفرعي مل# امث ايندلا يف اهيلع رّوُصلا

 ةينابز# ؛ةكئالملا رَوُص»# نم قلخلا بئاجعو لاوهألا نم مهل رهظي امو ةمايقلا لهأ
 .ايندلا يف اهتآيهو اهلكش ىلع# اودهعي مل امث «نانجلا ةنّرَخو باذعلا

 ا ملعلا لهأ ضعب لاق دقف .مكبر انأ لوقيف هلوق امأف

 ةنحم رّوصلا# هذه ضعب يف لجو زع هللا نم العف لوقلا اذه رهظي هنإو ؛نمؤملا

 ةحصو مهديحوت قدص نع مهنم رهظيف «ناميإلا لهأ نم ايندلا يف نيفّلكملل
 لهأل ىلاعت هللا دييأت انفيرعت هيف# ةدئافلا نوكتو .كلذل اراكنإ نوكي ام مهنامإ

 نيذلا هللا تبثي ف لجو زع لاق امك « مهل هتيبشتو ةرخآلا يفو ايندلا يف هب ناميإلا

 ايندلا يف مهتَبشُي يأ [90// ١4 ]4 ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ

 امإو . نحمل عضاوم يف اضيأ ىبقغلا يف مهتّبُيو .نحماو نتفلا روهظ دنع قحلا ىلع
 «ىبقعلا يف عقي دق» اهعون نم ناك نإو ءاقلطُم «فيلكتو ةنحم رادو ايندلل ليق

 . اهيلع بلاغلا كلذ نأل «ءازج راد اهنإ لاقي لب «ةنحمو فيلكت راد اهنأ اهيلع قلطُي الف

 .هل نبت ملو اهيلع بلغي ال هنآل ءاهيلإ# فاضُي الو ٌءازج ايندلا يف عقي امك اذهو

 رظنا «ملاعلا ثودح ىلع نيملكتملا دنع هيلع فراعتملا ليلدلا ىلإ ةراشإ اضيأ انه ١.

 "حا ١ 3" هالعأ

 ءامسأ عجار ؛( هللا لاعفأ ةفصب يأ ) يرعشألا دنع ءاوتسالاو ءىجملاو نايتإلا ىنعم يف .؟

 1١١7 يدادغبلا لوصأ - حيملتلاب - اضيأو «.« 489 ٠



 1:١ كروف نب ركب وبأ

 هانعم نوكي نأ لمتحيف «هانفرع انبر ءاج اذإ نولوقي مهنإ هلوق# امأو

 ثدحي ام دنع رصب#و ملعو نيقي دئاوز نم مهبولق يف هيدبي لعف راهظإب ائيجم

 رهف ءيجمو نايتإ نم لجو زع هللا ىلإ فيضأ ام رئاس نأل «هتئياعُمو هكاردإ نم مهل

 .لدع وأ لضف يف هريبدت نم عون روهظب
 لوأتم نايتإلا ىنعم نإف ءاهنوفرعي يتلا ةروصلا يف مهيتأيف هلوق# امأو

 روصلا عون مهل رهظأ اذإ هنأ هليوأت ريدقت نوكيو «هنايب ىضم يذلا هجولا ىلع

و همالك مهعمسأ نأب مهبطاخو هل مهكاردإ قلخو «ةئيهو الكش مهل ةدوهعملا
 مهمهفأ

 ام انفيرعت كلذ يف ةدئافلا نوكتو . مهبر وه مهل مّلكملا نأ اونقيأو اونّيبت ؛هدارُم

 مهتيبثتو مهتسارحو مهتمصع يف هئايلوأب هفاطلأ نم ىبقعلا يف لجو زع هللا# هلعفي

 رمأ مهقختسي الو ةميظعلا لاوهآلا كلت ةدهاشُم مهّرفتست ال ىتح «مهدييأتو
 .اهلثم اودهعي مل يتلا ةركدملا روُصلا كلت

 هنيبو اننيب معن نولوقيف هومتفرع هومديأر اذإف مهل لوقي هنإ هلوق امأو

 هودجو امب# كلذو ءارخآو الوأ مهتابث نسُحبب انؤابنإ كلذ ىنعم نإف «ربخلا «ةمالع

 . مهنع غيزلاو أطخلا نونف ةلازإو مهتريصبو مهتفرعم ةمادإ يف هركذ زع هلضف نم
 ةمالعلا كلت نإ لاق نم ملعلا لهأ نمف ءامهنيب ام ركذو 'ةمالعلا ريسفت امأف

 نم ماسجألاو رولا يف# هقلخ نيبو هنيب ام وه ءاهب هفرعن اّنأ اهيلإ اوراشأ يتلا

 نإ لاق نم مهنمو .اهنم ءيش ههبشي الو# اهنم اعيش هبشُي ال هنأو «ةنيابلاو ةفلاخْلا

 دوبعمي مهنم ةفرعم نع ايندلا يف هودبع مهنإو ؛هب ةفرعملا نم مهعم ام ةمالعلا كلت

 ام اوأر اذإف .ءيش ههبشي نأ الو ائيش هبشُي»# نأ زوجي الو «هوفرع امم اعيش هبشُي الد

 مهتمالع نوكتف .هوفرع يذلا وه هوأر# يذلا نأ اوملع «ةفرعملا هذه لثمب هوفرع

 هنأ اودقيأ ءايندلا يف مهفورعم ىبقُعلا يف مهّيئرم ناك اذإف :مهتفرعم ةيؤرلا دنع

 .مهدوبعم

 نبا ثيدح يف درو امك «(«قاسلا فشك ٠ يهو «العف ةفّرعُم ربخلا يف ةمالعلا كلت ١.

 اميف اضيأ عجارو .هقاس نع فشكي نولوقيف يه ام لوقيف :هالعأ ةروكذملا ةرقفلا رثإ دوعسم

 قاسلا لاقيف اهب هنوفرعت ةيآ هنيبو مكنيب له :يردخلا ديعس يبأ ثيدح )١7,15( دعب
 . قاس نع فشكيف
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 ثيدحلا لكشم 1:

 نإ ثيدحلا اذه ليوأت يف لوقي ناك هنأ 'ليبنلا مصاع يبأ نبا نع يكحو

 ام فالخب# ءيشلا ناسنإلا ىلإ لّيختُي ام وحنك «نيئارلا نويع يف عقي رّيغت كلذ
 .ةقيقحلا ىلع ءيشلا همهوتيف هب وه

 نوكي نأ ةلاحتسال ءانلق امم عون ىلع ثيدحلا اذه لمحُي نأ دب ال هنأ ملعاو

 لحي نمم نوكي وأ «ةرم هنوفرعيو ةرم هنولهجي ةريثك رّوص ىلع هركذ ىلاعت هللا
 وأ ةروص «ًالحم# وأ ًالاح لجو زع هللا نوكي نأ ةلاحتسال «هب روّصلا لقتنتف رّوصلا

 دعب ءيشلا ثدحُي امك «لعفلا قيرط نم ةروصلا دعب ةروصلاب هنايتإ امإو .اروصُم

 هذه يف هيلإ ةروصلا ةفاضإو .رييغت ثادحإب لاح ىلإ لاح نم مسجلا رّيغيو ءيشلا

 ىلاعت - رّوصلا نم ءيشب روصتلا ىنعمب ال «لعفلاو كلما ىنعمب يه# ثيداحألا

 ىلع حصي امنإ كلذ لك فيلأتلاو بيكرتلاو ةروصلاو ةكيهلا# نأل - كلذ نع
 ٌةمالع اهيف هب موقت ام رّيغتو ثداوحلا بّقاعتو «ةقولخلا رهاوجلاو ةدودحملا ماسجألا
 .هب موقت ام ثدح

 نوكيف «ةفصلا ىنعمب انهاه ةروصلا نوكت نأ وهو ءرخآ هجو اضيأ»* لمتحيو

 قلخلا بياعم راهظإو ةمايقلا موي هسأب ةدشو هشطب نم مهل رهظي ام هيف ىنعملاريدقت

 نأ اهنم مهل رهظيف ءاميرك ارافغ اميلح ارتاس هوفرع امنإو .مهحئاضفو مهيواسمو
 تردّخف يلجر تلاق :: لئاقلا لوق ىلع , مكبر انأ لوقيف هلوق ىنعم وهو . هنم كلذ

 نيذيعتسم هنم كلذ روهظ دنع نولوقيف . اهيف كلذ روهظ ىنعم ىلع « تّنَطف ينْذأو

 برلا نايتإ وهو ؛«همركو هتمحر رهظُي ىتح ربصنو تبئن» يأ ءانناكم اذه هللاب

 ةروصلا يف مهتابث دنع كلذ دعب مهيتأيف .مهيلع هفطعو مهل هدوج راهظإب مهل
 ايندلا يف اهب هوفرع يتلا ةفصلا ىلع «هترفغمو هوفع ءادبإ ىنعم ىلع نوفرعي يتلا

 .هملحو هترفغمو هرتس نم

 دابآرديح «يبهذلل ظافحلا ةركذت عجار) كاحضلا نب ورمع نب دمحأ هنأ حجرألا ١.

 اهنم «( هه,8 بيذهت بسح ) (فيناصتلا بحاصو (( 541-54085156 5 8-1١

 . ينابلألا خيشلا ارخؤم هققح (ةنسلا باتك »



 13 كروف نب ركب وبأ

 لئاقلا لوق يف انركذ امك «ةفصلا ىنعم يف المعتسم ةروصلا ظفل ناك اذإو

 ام ربخلا اذه يف ةدئافلا نوكت نأ ركني مل ««هتفص يأ (رمألا اذه ةروص ينْفَرع»
 يآ هباشتم ىرجم ةيراج ثيداحألا ظافلأ هباشتم نم ظافلألا هذه نوكت نأو ءانلق

 دحلا ىلع فوقولاو اهيناعم نم حيحصلا طابنتسال ملعلا لهأ اهب اناحتما «باتكلا

 ءاهيف قحلاو دشرلاو ىدهلا نع مهجورخو اهب لطابلا لهأ ناعتفاو ءاهيف بجاولا
 .اهمّكحُمو باتكلا يآ هباشتم مكح هيلع ىرج يذلا وحنلا ىلع

 هركذ مدقت ام ىنعم# يف رخآ ربخ ركذ ١

 نم اضيأ مالسلا هيلع هنع يور ام# ثيداحألا هذه يف طمنلا# اذه نمو#

 ىلع ثيدحلا اذه يوُر دقو . 'لجو زع هللا نم ةريغلل بحأ صخش ال :هلوق

 . لجو زع هللا نم ريغأ دحأ ال :لاق هنأ هيف يور ام لقنلا لهأ دنع اهتبثأ هوجو

 . 'شحاوفلا مرح هتريغ نمو هللا نم ريغأ ءيش ال :اضيأ هيف يورو

 . صخشلا ىنعم يناثلاو ةريغلا ظفل امهدحأ «ناظفل لوأتُي امث ربخلا اذه يفو

 رك ذتي ناك ةلاحلا هذه ىف فلؤملا نأ برقألاو .هظفل اذه ثيدح دهعن اميف دجوي ال ١.

 هيلإ بحأ صخش الو هللا نم ريغأ صخش ال : هنتمو ةبعش نب ةريغملا نع درو اثيدح ضومغب
 رد ؛١ا ناعل سم عجار «( ... ) هللا نم ةحدملا هيلإ بحأ صخش الو ( ... ) هللا نم رذعلا

 5١ 8 3171١. ربط 435518 نس 4١ 48,5 مح ؛؟1/ حاكن

 ال :اهنم ,تاياور ةدع نيب طلخو بيرقتلا هجو ىلع ثيداحألا فلؤملا جرخأ اضيأ انه 5,

 مّرح ( كلذ لجأ نم : وأ ) كلذلف هللا نم ريغأ ( دحأ نم ام ءدحأ سيل «دحأ ام : وأ ) دحأ

 ةبوت سم 41,15 ديحوت ؛7,١و 7, ريسفت 4١,٠١17 حاكن خب : دوعسم نبا نع ) شحاوفلا

 ال .(خلا؛455,4575-478 911,١ مح ؛8ه9. 8 /95 وأ 56 تاوعد رت ؛"ه-#؟
 744,5 مح 41 ةبوت سم 4,1١1 حاكن خب :ركب يبأ تنب ءامسأ نع ) هللا نم ريغأ ءيش

 شحاوفلا مّرح هللا ةريغ لجأ نمو ينم ريغأ هللاو .( خلا 415١ 8 54 ربط ؛85؟-ه1و

 .(585-71807 ءامسأ ؛؟ 18,4 مح ؛١ا/ ناعل سم ؛١5 ديحوت خب :ةبعش نب ةريغملا نع )

 - 757573 مح : ةريره يبأ نع ) شحاوفلا نع ىهن هتريغ نمو ينم ريغأ هللاو راغأل ينإ هللاو

 .(1507/58 4,69 751/5787,5 عمجم



 ثيدحلا لكشم 544

 هيلع راغي امع رجزي يذلا وه رويغلا نأل «ميرحتلاو رجزلا وهف ةريغلا ىنعم امأف
 رجز يأ .شحاوفلا مرح هتريغ نمو هلوقب هبيقع كلذ نيب دقو . 'هنم وندلا رظحيو

 يف ائيش هيلإ تدهأ هّلَع يبنلا جاوزأ ضعب نأ ”ربخلا يف يور دقو .اهرظحو اهنع
 مكمأ تراغ هلي لاقف ,هترذبف كلذب اهنع هللا يضر ةشئاع تربخأف ءاهموي ريغ

 هَ هللا لوسر نع "ةريره وبأ ىور ام اضيأ هنمو . تذفنأ ام ءادهإ نع ترجز يأ

 ىنعمو .ينم ريغأ هللاو هنم ريغأ انأو رويغل مكديس ةدابع نب دعس نإ لاق هنأ

 نم ّبحُي ال امع عيمجلا نم رجزأ هللاو ؛هنم رجزأ انأو# «مراحما نع روجزل هنأ » كلذ

 .(لاعفألا

 هنيب ام ىنعملاف .حص نإو# . ' دنسلا قيرط نم تباث ريغف صخشلا ظفل امأف

 ىلع .« دحأ 9 عضوم صخشلا ظفل لمعتساف ,دحأ ال هلوق وهو ؛رخآلا ثيدحلا يف

 «هتفص يف ناك امو هعونو هسنج ريغ نم ىنثتسملا باب نم اذه نوكي نأ لمتحي هنأ

 نم ّنظلا سيلو «[157/ 4 ] 4 نظلا عابّتا الإ ملع نم هب مهل امه فىلاعت هلوقك
 ءاهتريغ غلبت ال ةريغلاب ةفوصوملا صاخشألا نأ هريدقت نوكي كلذك .هجوب ملعلا عون

 .هجوب اصخش نكي مل نإو ؛لجو زع هللا ةريغ «تهانت نإو
 نم تبقي مل ظفللا نأ اهدحأ «رومأل ىلاعت هيلع صخشلا# قالطإ انعنم امنإو

 نأ هانعم نأ ثلاثلاو «”هنم عنملا ىلع تعمجأ دق ةّمألا نأ يناثلاو ءعمسلا قيرط

 قالطإ نم اضيأ ةيمسجلا تعنم دقو .بيكرتلا نم عون ىلع ةفّلْؤُم اماسجأ نوكي

 ١. ءامسأ رظنا ءيدهم نبا نع سبتقم ليوأتلا اذه 487 .

 4805178 / 85 عويب دب 5,1١1 حاكن خب: ادج ةفلتخم ةياكحلا نأ الإ «سنأ نع .؟

 .9”5و١1هر" مح 47794 8 / ١4 ماكحأ جم

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح يف ةدابع نب دعس ةريغ ةصق درت ام ابلاغو . ١5 ناعل سم .

 .هالعأ روكذملا

 ١(. ح ؛7) هالعأ ركذ امك ءملسم هجرخأ ثيدح يف ةملكلا تدرو .4
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 1: كروف نب ركب وبأ

 يف هعنم ىلع عامجإلا نم انيب ام ديكأت ىلع كلذ لدف ,مسجلاب مهلوق عم صخشلا

 . لجو زع هتفص

 قلخ يف ةروصلا ثيدح نم هركذ مدقت ام ىنعم يف رخآ ربخ رك ذ -

 مالسلا هيلع مدآ

 هللا نإ : 'لاق هنأ ملسو هيلع# هللا ىلص يبنلا نع يرعشألا ىسوم وبأ ىور

 ردق ىلع مدآ ودب ءاجف ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ هناحبس
 .بيطلاو ثيبخلاو نزحلاو لهسلاو ”رمحألاو دوسألاو ضيبألا مهنم ضرألا

 ىّمسُْلا وه« نيطلا ىلاعت هللا ىلإ لمح يذلا كّلملا نأ ”رابخألا ضعب يف يورو

 . 'حاورألا ضبق ىلع هطّلس كلذلو «توملا كَلَم

 كلذ ليوأت

 يف ليحتسم ضعبلاو وضعلاو ةحراجلا ىنعم ىلع ةضبقلا ليوأت نأ ملعا

 ةلاحتسال كلذو ءارياغتم اضعِبُم رجم ىلاعت هنوك ةلاحتسال«لجو زع هللا ةفص

 ةضبقلا لمحُت نأ امأف . لبق نم هنايبو هركذ مّدقت ام ىلع اماسجأ وأ امسج# هنوك

 رداق ينأ» ىنعم ىلع (« يتضبق ىف الإ نالف ام لئاقلا لوقك «ةردقلا ىنعم ىلع

 © ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو 9 لجو زع هلوق اولوأت دق اذه ”ىلعو ««هيلع

 و102, مح 419888 ١,5/ ةروسريسفترت 445918 / ١5 ةنس دب عجار ١.

 .خلا!5م8ه و 951 ءامسأ 4١٠١١18 ةمظع ؛55161/54١ حوت 5

 . كلذ نيبو :ةدوهعملا ةياورلا يف انه فيضأ ١.

 موو 998 ءامسأ ؛؟ الرا / "ارك يف بط عجار «ةباحصلا نم ةعامج نع .*

 :ربخلا ءدبو . 97,1 / 3٠١,5 يف طس /١96, 450,١ ةرهاقلا ءيدوعسملل بهذلا جورم

 . ثيدحلا «كنم هللاب ذوعأ ينإ ضرألا تلاقف اهنم نيطب هيتأيل ضرألا ىلإ ليربج «هللا» ثعبف

 لّكو لجو زع هللا نإو :ةمامأ يبأ نع ثيدح يف 2771788 / ٠١ داهج جم عجار .5

 . حاورألا ضبقب توملا كلم

 .ىلعف :باوصلا لعلو ءاهلك لوصألا يف اذك .ه
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 ثيدحلا لكشم ع5

 هلوق نم# ةيآلا ىنعم نإ ليق دقو .هكلُمو هتردق تحت يه يب

 ضبق» لئاقلا لوقب او دهشتساو «داعملل اقيقحت ءانفلا مكح يف كلذ نأ # هتضبق

 عامتجا وهف «ربخلا اذه يف ةضبقلاب دارملا امأو .' (هانفأ ) يأ (هيلإ نالف سفن هللا

 يف ةعمتج ا ةلمجلاب اهعامتجا يف تهّبش «نيطلا نم هيف روكذملا ءازجأ نم ةلمج
 . ةحراجلا ةضبق

 نأ اهدحأ ءاهوجو لمتحيف ." نمحرلا اهضبق مالسلا هيلع هلوق ليوأت امأف

 انسمطف آ لجو زع لاق امك «لعف# راهظإ ىنعم ىلع هليوأتو كلذ قيرط نوكي
 «[58/751] © مههاوفأ ىلع متخن مويلا ا لاق امكو ؛[7307/ ه4 ] 6 مهنيعأ#

 امل# ةسرامُم#و ةجلاعُمو ةرشابمو# ةاناعم ليوأت ىلع امتخو# اسمط كلذ سيلو

 هلاعفأ لعفي هنأل :هركذ زع هلاعفأ نم رهظي ام رئاس ىلع كلذ لب ؛لعفلا هيف ثدحي

 . (نوكيف نك » هل هرمأ#و هتدارإو هتردقب ارايتخا ءادتبا

 ضعبل اهنكلو ؛ةحراج ضبق كلذ نوكي نأوهو ءرخآ اهجو كلذ# لمتحيو
 نأ ىنعم ىلع (نمحرلا اهضبق ١ ليقف «ةحراجلاب ةكئالملا فصو عنتمي الو . ةكئالملا

 برض» سانلا نيب يراجلا مالكلا يف هلاثمو .نمحرلا رمأب كلذ ىلع ضبق كلما

 اهل كلاملا ىلإ ثداوحلا ةفاضإ كلذ يف لصألاو .هبرضب رمأ امنإو ؛«(صللا ريمألا

 صيصختلا ىلع هنمضتم ناك نإو «صخألا ظفللاب هيلإ فاضُي دق مث ءّمعألا ظفللاب

 ىلع ذئنيح كلذ»# لمحّيف# .هريغ ىلع يرجي يذلا هجولا# ىلع هل حلصي ال
 نم ىلإ صخألا ظفللاب لعفلا ةبسن# يف باطخلا لهأو سانلا نيب روهشملا ملاعتملا

 .هتردقب ثدحو هرمأب لصح هنأ كلذب دارو هب رمأ

 نم مالسلا هيلع مدآ ةنيط قلخ لجو زع هللا نوكي نأ لوقعلا يف ركدُمم سيلو
 ءازجأ تتوافت امك تتوافتو تفلتخا قلخلاو قالخألا نأو «نيطلا عاونأ ءازجأ#

 ١. ءامسأ عجار .7151-7,

 ةياور ةيأ يف (نمحرلا» ةملك درت مل هنأ عم «( ؟س 18 يتأي اميف اضيأ اذكو )اذك .؟

 روكذملا ربخلل !



 4.37 كروف نب ركب وبأ

 يذلا هجولا كلذ# ىلع اهثودح لب «كلذ بجوأ اهتوافت نأ لجأل ال «نيطلا
 هتيبوبرل تامالعو اربع اهلعج هنكلو# «هرايتخاو لجو زع هللا ةردقب هيلع تثدح

 .هتينادحوو

 مالسلا هيلع مدآ قلخ يف ركذ امب ىنعملا اذه لثم يف رخآ ربخ ركذ- »م

 مالسلا هيلع مدآ ةنيط رمخ ىلاعت هللا نإ : "لاق هنأ هِيَ ' يبنلا نع يور

 هلامشب ثيبخ لكو هنيميب بّيط لك جرخف هديب اهطلخ مث احابص نيعبرأ

 .ىرخألاب هيدي ىدحإ حسمو

 كلذ ليوأت
 ىلع هانعم مالسلا هيلع مدآ ةنيط رمخ لجو زع هللا نإ هتيم هلوق نأ ملعا

 (معنأ )و « بذع» لاقي امك «صاخلا ظفللا ىلع هلاعفأ ضعب ةفاضإ نم انركذ ام وحن

 نوكيو . هتردقب هنم يناعملا هذه ثودح ىلإ كلذ يف عوجرلاو ««نّمكس هو «كرح دو

 «ةرشابمو ةاناعُم ىلع ال هنم ثدحت اهنإف ؛هلاعفأ رئاس مكح ىلع الومحم كلذ

 الاحف الاح اهيلع كلذ ديدجتو «ةئيه ىلإ ةئيه نم اهرييغت# وه امنإ ةنيطلا ريمختو
 ةربع اهيلع قلُخ امو مالسلا هيلع مدآ ةئيه#* لعجيل «ةروكذملا ةّدَملا هذه ىف

 . هدا هذه هجولا اذه ىلع انيط هلصأ ناك مالسلا هيلع مدآنأو «نيربتعملل

 مث ءاموي نيعبرأ ةقلع نوكت ةفطنلا نأ ربخلا ىف يوُر ام نوكي نأ هبشُيو

 هيلع مدآ# رّيغت# ةّدُّم تناكف .حورلا اهيف# خفنُي نأ ىلإ ءاهلغم ةغضم نوكت
 ةنيطل قرافم ةفطنلا رمأ ناك نإو «ةفطنلا رّيغت دم وحنك ةئيه ىلإ ةئيه نم مالسلا

 .رخأ هوجو نم مالسلا هيلع مدآ

 .دوعسم نبا ىلع انايحأو «ناملس ىلع امومع ,فوقوم ثيدحلا نأ قحلاو ءاذك ١.

 :رخآ ظفلب . 51,١ «ةيبوروألا ةعبطلا ءيربطلا خيرأت 4514/١1 رمر : ظفللا اذهب .

 / 57, يف طس ؛"؟10/ ءامسأ؛١71١٠ 8 ةمظع ؛؟؟ هر“ / 717,7 يف بط ؛596/7رمر

 ااا
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 تيدحلا لكشم تل

 ام ىنعم ىلع اهطلخ هلوق ليوأت نإف ؛هديب اهطلخ مث مالسلا هيلع هلوق امأف

 نم نيهجولا الكو . نمحرلا اهضبق ةضبق نم هلوقو مدآ ةنيط رمخ هلوق يف انركذ
 ةهج نم ّصاخلا ظفللاب هيلإ هتفاضإو لعف راهظإ كلذ نإ انلق نإ : هيف غئاس ليوأتلا
 «رمللا ريمألا لغق» لئاقلا لوق ليوأت ىلع كلذ نإ انلق نإو ؛غاس# ءريدقتلاو كلملا
 .اضيأ ركنُم ريغ ناك .همكحو هكلُم نع ثدح لتقلا نأو «هبرمأ هنأ ىنعم ىلع

 / 5/1 4 يديب تقلخ  هلوقب دارملا وه# انهاه ديلاب دارألا سيل هنأ ملعاو
 .هل ثادحإب سيل ءيشلاب ءيشلا طلخو ؛مدعلا نع ثادحإلا وه قلخلا نأل

 ىلع ثدح كلذ نإو ءرمألا قيرط نم لجو زع هللا ىلإ لعفلا اذه ةفاضإ نإ انلق اذإف
 ةرشابُم طلخ نوكي نأ ركني ال هنإف ,هقلخ#و هتكئالم# نم نيقولخما ضعب يديأ
 زع هللا هرمأ كالمألا نم اكلم ناك كلذ نأ رخآلا ربخلا يف يور امك ؛ةحراج ديب

 لك جرخف ؛هديب اهطلخب هرمأو#« ؛'ضرألا ةلمج نم نيطلا ءازجأ عمجب لجو
 طلخلاو ؛كّلّملل لامشلاو نيميلا نوكيف# .هلامشب ثيبخ لكو هنيميب بيط

 .همكحو هرمأ نع ناك ثيح نم لجو زع هللا ىلإ نيَفاضُم ريمختلاو
 مهضعب نوكو ؛مهنم ريخلا لهأل ةمالع كلا نيمي يف مهضعب نوك لعجو

 بّيطلا قلخ هللا نإ 'رخآلا ربخلا يف لاقي كلذلو «مهنمرشلا لهأل ةمالع هلامش يف

 ١. ح 48 هالعأ عجار *.

 ىنعمو ءانه هليوأت يف فلؤملا عرش دق يذلا نيطلا ريمخت ربخ يف - نظن اميف - ينعي 1

 اميف انلق ام ىنعم ىلع كلذ ليوأتف ) : 551 دعب اميف عجار ) نيرسفملا ضعب لاق :يأ «لاقي »
 ىلإ ةقيقح ريشُي كروف نبا ناك اذإ الإ .( خلا «مدآ يبناج يف اوقلُخ مهنأل ةيرذلا مهنإ لبق
 88 " زنك 4١88/1١80 عمجم ؛4 ”,4١ مح ) ءادردلا يبأ نع يور ام هلعل ء(رخآ ربخ»

 ةيرذ جرخأف ىنميلا هفتك برضف هقلخ نيح مدآ هللا قلخ :( 7١

 ىرسيلا هفتك برضو (نبللا :ةياور يفو ؟ ّردلا :حيحصلا لعلو ءاذك ) رذلا مهنأك ءاضيب
 يذلل لاقو يلابأ الوةنجلا ىلإ «ءالوه١ هنيمي يف يذلل لاقف ممحلا مهنأك ءادوس ةيرذ جرخأف

 ثيدح «ىنعملا سفنب ءاضيأ رظناو . يلابأ الو رانلا َىلِإ «ءالوه> ىرسيلا (هفتك :وأ) هفك يف
 «نيتضبق ضبق مالسلا هيلع مدآ قلخ موي لجو زع هللا نإ :( 75107 انه ) يرعشألا ىسوم يبأ

 نيم



 55 كروف نب ركب وبأ

 نودانُي كلذلو .هنم لامشلا بناجلا يف ثيبنخلاو مدآن م نميألا بناجلا يف هتيَرذ نم

 هوجو نورك دام نصفي ىلع «(لاتشلا يناجصا زو «نيميلا باحصاوب ةمايقلا ءوب

 .[ 41/5314 لامشلا باحصأ فو [ 77/571 4 نيميلا باحصأ  هلوق ليوأت

 عضي نأ دارأ ام ءادتبا كلذ ناكو «هلامشو كلأملا نيمي ىلإ لامشلاو نيميلاب عجر نإف

 نكي مل ريدقتلا اذه ىلع مدآ بلص يف اهلعج مث «رشلاو ريخلا لهأ ىلع ةمالعلا

 كلذ نأ انركذ ام ىلع ىرخألاب هيدي ىدحإ حسمو هلوق ليوأت نوكيو

 حسملا ةفاضإ نوكتو .اركنُم كلذ نكي مل «ةكئالملا ضعب يديأ ىلع ىرج ثداح#

 ةفاضإ نوكتو ءريدقتلاو هل لعفلا#و هب رمألاو مكحلا» قيرط نم ىلاعت هللا ىلإ

 نوكيو# «ضعبو#» هل ةحراج هنأ قيرط ىلع كّلْلا ىلإ لامشلاو نيميلاو نيديلا

 نأ لمتحيو «ةردقلاو كلملا ىنعمب رخآلا ليوأتلا ىلع لجو زع هللا ىلإ هتفاضإ هجو

 .هتردقو هكلُب يأ هديب اهطلخ مث هلوق يف لاقي

 [175/8] ©« يديب تقلخ © ىلاعت هلوق لمحي نأ كلذ ىلع بجي الو
 اهدحأو# ءانهاه ديلا نم روكذملا اهب قراف كلذ اهب دّكأت هوجول ليوأتلا اذه لثم ىلع

 انإو :سيلبإ ىلع مدآ ليضفت لاطيإ هيف ناك «ةردقلا ىنعم ىلع كلذ لمح نإ هنأ
 مدال دوجسلا نم هعانتما يف سيلبإ ىلع جاجتحالا قيرط ىلع ىرج مالك كلذ
 جاجتحالا عضوم طاقسإو ةاواسملا بجوي ام ةردقلا ىلع هلمح يفو «مالسلا هيلع

 . ' هيلع هليضفت يف سيلبإ ىلع هب#

 هلوق لمحُي» هنإف ؛هتردقو هكلُم يأ هديب اهطلخ مث هلوق ليوأت نإ انلق اذإف

 ثيبخ لكو ,هديدستو هقيفوت نم هيلع معنأ امب يأ هنيميب بيط لك جرخف
 ىنعم ىلع نيميلا ظفل لمعتست دق برعلاو .هترصنو هتنوعم نم همرح امب هلامشب

 : ' لئاقلا لاق امك «ريخلا نم ظحلاو دجلا

 ١. ةنابإلا باتك يف ناهربلا سفن ىلإ اجل دق يرعشألا ناك 8 58 .

 رعشلا 477014 تاقبط رظنا ءيظيقلا سوأ نب ةبارعل هحدم يف رارض نب خاّمشلا وه . ؟

 1١/,451. ناسل 47١911541١54809 85,15 4١ يناغأ ؛ ١0/4 ءارعشلاو
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 'َنيِمَيلابٌةَبَرَعاَهاَقَلَت دجملْتَعْفْرٌةَيَراَماَدِ

 .دارْلا ىلإ لوصولا يف ظحو تخبو ّدجب : يأ

 «لجو زع هللا نأ ىنعمب نوكي نأ ىرخألاب هيدي ىدحإ حسمو هلوق لمتحيو

 بناج بّيطلا لحم لعجو ءاهزّيمو اثيبخو ابّيط نيعون اهقلخ «ةيّرّدلا قلخ ام
 هيلع مدآ نم راسيلا بناج ثيبخلا لحم لعجو «قيفوتلاو ةداعسلا نمُي دنع نيميلا

 مث .مكحلاو نيعلا زيمتم كلذ ناك . ةنيطلا طلخب هرمأ يذلا كّلملا نم وأ مالسلا

 لحم يف ثيبخلاو ثيبخلا لحم يف بّيطلا لعج نأ وهو ءرخآ اطلخ امهطلخ

 # يحلا نم تيما جرخُيو تيما نم يحلا جرخُي إف هلوق لّوأت نم ليوأت ىلع «بّيطلا
 لصحي ام نأل «(" رفاكلا نم نمؤملاو# نمؤملا نم رفاكلا دلي ) هانعم نن أ[ 1

 .زيمتم ريغ طلتخم ىرخألاب نيديلا ىدحإ# حسم نع
 ةداعسلا مكح فيرعتل لجو زع هللا هبرض الثم كلذ نوكي نأ لمتحيف

 هيلع مدآ ةنيط قلخ هنأ كلذ فيرعتب اندافاف# . مدآ ةيَرُذ نم نيقيرفلاب# ةواقشلا#و

 امك هتقيلخ نم# نيلحم يف نيعون ةيرذلا قلخ مث ,فلتخم نيط عاونأ نم مالسلا
 بئارتلا يف تلصح املف «لحملاب نيرمم# اناكو ." ردا لاثم» ىلع ربخلا يف يور
 تامتإلا نكح يف:لارحنألا فلتخت كلذلق ةزيمتمريغ ةظطلتخم تلصخ بالبمألاو
 . دلاوتلاو لسانتلا ىلع ةيصعملاو ةعاطلاو رفكلاو

 دئاوفلا هنم لصحتو «ةيبرعلا يف اغئاس كلذ ناكو ءانركذ ام ضعب لمتحا اذإف

 ىلإ يّدؤيو ديحوتلا يفاني ام اهيف دقتعي نأ نم ىلوأ ناك ءانركذ يذلا ليوأتلا ىلع

 1 . هيبشتلاو رفكلا

 ينالقابلل ديهمتلا يف امك 277١ ءامسأ يف اضيأ هب دهشتسم تيبلاو .رفاولا نم ١.

58 , 

 .19,380و ”ا,7 يف بط رظنا ءنسحلا ليوأت ناك اذكه . ؟

 نم جرخأف ( ... ) مدآ رهظ نم قاثيملا هللا ذخأ :سابع نبا نع ثيدح ىلإ ةراشإ هلعل ."

 4111,9/1197,7 يف بط ؛؟١,77 مح ) ٌرذلاك هيدي نيب مهرفنف اهأرذ ةيرذ لك هبلص

 .(؟513/ 107/570/ ىف طس ؛"51/ ءامسأ



 ها كروف نب ركب وبأ

 ىنعملا اذه لثم يف رخآاربخ رك ذ -4

 ضبق امل لجو زع هللا نأ :' رخآربخ يف ءاضيأ ةظفللا هذه يف يور دقو
 اتلكو يبر نيميب تذخأ لاق تعش تعش امهَيأ دُخ لاق ' هيقكب مدآ رهظ نم ةيرذلا

 . هتيّرُذو ” مدآ ةروص اهيف اذإف اهحتفف نيمي هيدي

 ناكر اتا ا بطش

 يبأ نع يوري اميف سدي ناك هنأ هنع رشتناو سّلدم وهو ؛يربقملاو «افيعض
 هينا ىلع ليث اذإ نانا نيهخولا ياه نم تبدد اذه للمال! :ةريزم
 . انركذ ىتلا هوجولا هذه ضعب ىلع هليوأت نوكي نأ نكمأ

 ةضبقلا نأ هليوأت انّيب يذلا هجولا ىلعف ؛مدآ رهظ نم ةيّردألا ضبق هلوق امأ
 اميف# انركذ دقف «فكلا امأو .ارمأو# امكحو اريدقتو العفو اكلم هيلإ تفيضأ

 ١. لأت ) يدهم نبا نع نيمأ ريغ القن - فلؤملا انه دروأ امنإو .ةريره ىبأ نع ١ 4/8ظ( -
 دعب اميف لوألا هءزج جرخُيس يذلا ثيدحلا نم ريخألا ءزجلا ) ١١1١ (« قلخ امل هللا نإ :هنتمو

 حوت ؛77548/8 / 98 وأ ؟ ريسفت رت عجار ,خلا سطع هحور نم هيف خفنو مدآ 1١70/51

 5 0زنك ؛9؟: ءامس؛ 8 2.15١5

 ثيدحل راكذتو يدهم نبا صنل ةئطاخ ةءارق نيب انه طلخ دق فلؤملا نأ حجرألاو ءاذك . ؟

 كلذو . (ربخلا ,هرهظ نم مدآ ةيرذ جرخأ امل هللا نإ ) 555 ص هدرويس يذلا ميكح نب ماشه

 رطسأ دعب ظفللا سفنب ةرركم ةلمجلاو ) هيفك ةزعلا بر هل ضبقف :وه يدهم نبا صن نأ
 .«بر هل» نم الدب «ةيرذلا» أرق فلؤملا نأ ودبيو «( ةليلق

 . طقف «مدآ» عجارملا ةيقب يفو ءلأت يف اذك ."

 .ليعامسإ نب متاح ىعدي الجر هدنس يف ركذت مل ثيدحلا اذه تلقن يتلا عجارملا نإ .

 يبأ نب ديعس - بابذ يبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا - ىسيع نب ناوفص ... :وه دنسلاو

 ١58,5(« بيذهت ) يندملا ليعامسإ نب متاح ,مسالاب هبراقي يذلا ثدحملا امأ . يربقملا ديعس

 - ربتعُي ال ثدحملا اذهف «كلذ ىلع الضفو .هالعأ نيروك ذملادنسلا لاجرب طابترا يأ هل سيلف

 .تاقثلا نم لب ءافعضلا نم - رجح نبا بسح

 ( 5814-10 بيذهت ) رجح نباو 9-١5.8( تنازيم ) يبهذلا نأ عقاولاو ءلذك .ه

 . (نينس عبرأب هتوم لبق طلتخا » يربقملا نأ هاركذ ام لك .ةمهتلا هذه لثم دحأ نع القني مل
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 «كلّلاو ةردقلا ىنعم ىلع لمح نإف .كلذ دهاوش انركذو اهوجو لمتحي هنأ لبق
 هكلُم يف ثدح ام كلذ نآل .حص «نسحلا رثألاو ةمعنلا ىنعم ىلع لمُح نإو ءحص

 .مهيف ةنسحلا هراثآو مهضعب ىلع هتمعن روهظ نعو هتردقب

 «نيميلا نأ اهدحأ . اهوجو لمتحيف «يبر نيمي تذخأ مالسلا هيلع هلوق امأو

 نيمنلا قيضأو لجو زغ هللا هراعخلا نم زاغخلا «ةنيرُد نم يطلال ةلحم ناك اا

 لهأ نم نيميلا يف هلعج يذلا» يأ «لعفلاو كلما قيرط نم لجو زع هللا ىلإ
 .(مهئببحأو مهُتيلاوو مهّترتخا ينأ ١ ىنعم ىلع «( هُثذخأ دق هؤايلوأ مهو ؛ةداعسلا

 :مهلوق نم انركذ ام ىنعم ىلع كلذ نوكي نأ لمتحيو

 انيِمَيلاب ٌةَباَرَع اَهاَّقَلَت

 ةداعسلاو نمُيلاو ةكربلا هوجو مهيف ترهظ نم رثآو .نمُيلا نم نيميلا نوكيو
 .هل ققوو هب دعسأ يذلا وه هنأ ىنعم ىلع هيلإ نيميلا فيضأأ#*و . هركذ زع هللا نم
 راتخا ام ترتخاو يبر ىلإ كلذ يف يرمأ تددر ينأ » هانعم : عاجش نب دمحم لاقو

 هنأك ؛هيلإ رمألا درو راتخي نأ كرتف تعش امهُيأ ذُخ هله لاق هنأل «(هيلإ تضّوفو
 . (هرثؤُت ام ترثآو هراتخت ام ترتخا» دارأ

 ليوأت يف انخياشم ضعب ركذ دقف ؛نيمي هيدي اتلكو مالسلا هيلع هلوق امأو
 انو ؛ةحراجلا ديب ال ةفصلا ديب فوصوملا وه لجو زع هللا نإ لوقي ناك هنأ# كلذ

 ءاضعأ يذ ئزجتمو ضعبتمل# نانوكي امهنأل ءالامشو انيمي ةحراجلا دي نوكت
 اتلك هلوقب كلذ هع يبنلا نيب :ةحراج دي هب برلا فصُو ام نكي ملاملو .رايغأ#و

 زع هللا نأ دارا نإ كلذ يف اضيأ» ليقو .ةحراج دي يه تسيل يأ ؛نيمي هيدي

 ىرسُيلاو ءاراسي ىرخألاو انيمي امهادحإ نوكت ةحراجلا ديو «نيديلاب فصُو امل ءلجو
 زع هللا ةفص لامك هني انّفرع ءشطبلاو ةوقلا يف نيميلا نع بلاغلا يف ادبأ صقنت

 وذ هب فصوُي امك سيل نيديلا نم هب فصُو ام نأو ءاهيف صقن ال هنأو ءلجو

 . ' هنمايم نع هرسايم صقنت يذلا حراوجلا

 ١. هالعأ عجار 6٠.

 فلتخم عجار .؟ 7١١.



 0. كروف نب ركب وبأ

 امهُيأ ذُخ هل ليق امل «مالسلا هيلع مدآ نأ كلذ ىنعم نوكي نأ اضيأ لمتحيو
 ال :ةمعنلاو ركشلا ناسل هب دارأ امنإ ,نيمي هيدي اتلكو يبر نيمي تذخأ لاقف تعش
 لجو زع هيديب ام عيمج نأل ةمعنلاو لضفلا ركذف «كلملاب فارتعالاو مكحلا ناسل

 دصقف .هسرحي هنع عوفدم نمو ,هعفني عوفنم نمف «أدتبم لوطو لضف هننم# نم
 هءارو ام اطح# :عيمجلاو لكلا وه هراتخا ام نأ يف «ةنملل ميظعتلاو ركشلا دصق

 .انيجهتو مهل اريغصتو
 دوجلا ةياغب ىلاعت هللا فصو هب دارأ نيمي هيدي اتلك هلوق ىنعم : مهضعب لاقو

 هيدي اتلك ١ :كلذك وه نمل لوقت برعلا نأ كلذو .لضفتلا#و ناسحإلاو مركلاو
 اذإو ؛(لامشلا يف همهس لعج » : ليق «؛هبيصن سخبو لجرلا ظح صقن اذإو ؛«نيمي

 الو نيميلاب نالف سيل :ليق «ةّرضم عفد الو ةعفنم بالتجا# هدنع نكي مل

 : قدزرفلا لاق كلذلو .«لامشلاب

 ىنعملا اذه يف رخآربخ - ؟ه

 اياطع# :هانعم# «'ءيش اهضيغيال ”ءاَحس»« هللا نيمي نأ 'رخآر بخ يف يورو
 : ”لاق نيح# رعاشلا رارملا# بهذ ىنعملا اذه ىلإو .ءيش اع ال ةريثك هللا

 توريب «قدزرفلا ناويد عجار ءارطملا بدجْلا يقلسُتَو اَيانملا يِجْرُت :هزجعو . طيسبلا نم ١.
 ةضفلا د

 سم :اهعجارم نمو ؛ةلماك ريغ ثيدحلل ةريصقلا ةياورلا فلؤملا انه دروأ . ةريره يبأ نع .
 .(574) دعب اميف ةليوطلا ةياورلا جرخُيسو . 415,5 ناسل 48١١ فلتخم 45 41,7 مح 45 ةاكز

 طالتخال هلعل ) ءاحس ىألم :امهيفف «محو سم امأ .ناسلو فلتخم يف بسحو اذك ."*

 .(؟ ةليوطلا ةياورلاب

 .راهنلاو ليللا :عجارملا لك يف انه فيضأ .

 7١١(. فلتخم ) ىتآلا تيبلا كلذكو «ةبيتق نبا نع ابيرقت ةلوقنم اهلك ةلمجلا .ه

 ناك نيذلا ةثالثلا نم وه نم فرعن مل ( حاضيإلا ةدايز نود فلتخم يف اضيأ اذك ) «رارملا»و
 .بقللا اذه مهل
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 نيِمَيُهَلِنْيدَيلا املك ىتُك ١ لْيَقٌع نم 'دبازألا ىَلع إو«
 "ربخلا# يف يورو .امهالك نيميلاو ديلاب لاضفألاو معنلا نع رّبعت برعلاو

 «لاق .اتوم نكعرسأ ادي نكلوطأ :هئاسنل موي تاذ لاق كَم هللا لوسر نأ

 تناك هّتلَع هللا لوسر يفوت املف .ادي ّنهلوطأ ةدوس تناكف «نعراذتي ٌّنّكف

 اهنأ نركذ مث (؟لاق ام تي هللا لوسر لاق فيك :٠ نلُقف .هدعب اتوم ّنهلوأ بنيز

 ديلاب لاضفألاو معنلا نع رّبعت برعلا نأ نابف .ريخلا يف ادي نهلوطأ تناك

 :نيمملاو

 ىنعملا اذه يف رخآ ربخ#4 -

 موي هللا دنع نوطسقملا : ؛لاق هنأ هِي يبنلا نع يور ام ربخلا اده لثمو

 . ”نمحرلا نيمي نع رون نم ربانم ىلع ةمايقلا

 شرع نيمي نع» هانعم# :لاق نم مهنمف .نيليوأت ىلع كلذ سانلا لوأت دقو
 : 'لئاقلا لاق امك ءرامضإلا#و فذحلا يف برعلا ةقيرط ىلع ؛(نمحرلا

 يف ليقو .ةناوإلا : 0,١7 ناسل يف امك «فلتخم يفو .لوصألا عيمج يفاذك ١.

 .(ةفورعم ةّيكُر ةناوإلا» :ناسل

 .رفاولا نم . ؟

 ؟١؟١و5 مح ؛ه9 ةاكز سن ؛١١٠١ ةباحصلا لئاضف سم ؛؟١١ ةاكز خب : ةشئاع نع .

 .ه:4,7 ةيلح

 ؛؟971؟ ةعيرش 4١0,7 مح ؛١ ةاضق سن 4١4 ةرامإ سم :ورمع نب هللا دبع نع . ؛

 .ظا هم لأت 45510, غبت 497 4 ءامسأ

 يف نولدعي نيذلا نيمي هيدي اتلكو :عجارملا يف امومع فيضأو «لماك ريغ داريإلا . »

 .اولو امو مهيلهأو مهمكح

 لماكلا ؛44 ١1997, توريب ؛هناويد عجار ءبيلُك هيخأ ءاثر يف ةعيبر نب لهلهملا وه ١.
 .وزع ريغ نم 211/7 8 تازاجم اضيأ رظناو . 557,7 ديرفلا دقعلا 411,١ دربملل



 هه كروف نب ركب وبأ

0 

 © لجعلا مهبولق يف اوبرشأو لجو زع هللا لاق امكو .« سلجملا لهأ » ينعي

 .(هّبحا) يأ 13

 . ميظعلا لحم او ةعيفرلا ةلزنملا هب داري نمحرلا نيمي نع هلوق ىنعم : مهضعب لاقو

 يأ «نيميلاب اندنع نالف ناك » :نولوقي مهنأ كلذو «برعلا ةغل يف غئاس اذهو

 : "رعاشلا لاق كلذلو .«ةميظعلا ةبترلاو ليلجلا لحما اندنع هل ناك »

 ”نيمّيلاب يدْنع تْحَّبْصَأ َدَقَل 2يسنْغُلب ذِإ يتقانل لوقأ

 ءمهنيب اميف اداتعم ةغللا يف افورعم اذه ناك اذإو# .«ليلجلا لحم اب» يأ
 بجو «ةّسامْلاو فيلأتلاو ةياغلاو ضعبلاو ةهجلاو ٌدحلاب ىلاعت هللا فصو لاحتساو
 .انلق ام ىلع الومحم نوكي نأ

 ىنعملا اذه يف رخآ ربخ ركذ 5

 نيمي دوسألا رجحلا : ”لاق هنأ سابع نبا نعرخآر بخ يف يوُر ام اضيأ هلثمو

 رظنا ) تدقوأ َكدْعَب راَملا نأ ْتْفَبُت : يه ىلوألا «ناتياور تيبلا ردصلو .لماكلا نم ١.
 رشاعملا نم ٌراّيخلا بهذ : ةيناثلاو «( 55١93١ ةرهاقلا .يزوجلا نبال هيبشتلا هّبش عفد اضيأ

 ١1-41١514 ,5 ديرفلا دقعلا ؛0 ٠8 روعاف يلع قيقحتب هناويد عجار «ساون وبأ وه .

 . "85 ءامسأ يف اضيأ هب دهشتسم تيبلاو 5١١,1١. ةغالبلا جهن حرش

 .رفاولا نم .*

 8 ؟ للع - (رباج نع ) 5١8,5 غبت عجار ءاضيأ اعوفرم ربخلا ناك دقو .افوقوم يأ . :
 .851 8 تازاجم اضيأو ؛841779 8 1١١ زنكو 14

 دبع فنصم ؛7,/881 بيرغ «تافالتخا عمو ؛0١5 فلتخم ءظفللا سفنب ؛عجار .ه
 252.109 8 ١4 زنك ؛؟ 48 ميكحلل رداونلا ؛ 2١7/١54 رمر 48515 5 © قازرلا
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 ثيدحلا لكشم ه5

 نأ كلذب دارملا نأ اهدحأ ,ليوأتلا نم هوجو ىلع كلذ ملعلا لهأ لّوأت دقو

 برقتلا ىلع نوباثي اببس# هلعج# نأب ؛هدابع ىلع ىلاعت هللا معن نم ناك# رجحلا

 معنلا نع رّبعُت برعلا نأ انّيب دقو .كلذ ىلع نورجؤُيف هتحفاصُمب لجو زع هللا ىلإ
 .لبق انركذ امك ديلاو نيميلاب

 لبق الجر حفاص اذإ ناك كلملا نأ هلصأو «ليثمت اذه نأ 'مهضعب معزو

 دقو .مشليو ملتسُي ءكلّملل نيميلا ةلزنمب هناحبس هلل رجحلا ناكف .هدي لجرلا#

 ىلع مهدهشأو و مدآ ينب نم قائيملا ذخأ نيح ؛لجو زع هللا نأ "ربخلا يف يور
 دوسألا رجحلا يف كلذ لعج «[11؟/11] 4 ىلب اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ

 . "(!كدهعب ءافوو كب اناميإ) هدنع# لاقي كلذلف

 امنإ هضرأ يف هللا نيمي رجحلا هلوق ىنعم نوكي# نأ وهو ءرخآ اهجو لمتحيو

 انيمي هامس «لجو زع هللا لاعفأ نم لعف وهو ,رجحلل ميظعتلا قيرط ىلع هيلإ ةفاضإ
 مهبّرقتو رامعئالاب مهتعاط رهظتل هتحفاصُمو همالتساب سانلا رمأو . هسفن ىلإ هبسنو
 . ةداعسلاو ةكربلا كلذب مهل لصحتف ءهب لجو زع هللا ىلإ

 نع (داكت وأ ) ايفرح ةلوقنم -- « كدهعب ٠ ىلإ انه نم اهلك ةرقفلاو . ةبيتق نبا دصقي ١.

 . ( صنلا سفنب 2771,75 بيرغ اضيأ رظنا ) ١١5 فلتخم

 «( يلع نب ) نيسح تنب ةمطاف ىلإ هريغ هازعو . ةبيتق نبا معز يف «ةشئاعل وه لوقلا .؟
 .(7315,5/19/9ر1 يف طس يف امك حيحصت دعب) 2 قازرلا دبع فنصم عجار

 ريغ . اهمامتب ةرابعلا هذه سفن رخآ عجرم يف دجم ملو «بيرغ يف امك فلتخم يف اذك ."

 (7” 137-5, ) (همالتسا دنع لوقلا باب هناونع يذلا بابلا يف - هفنصم ىف قازرلا دبع نأ

 مهللا «كيبن ةنسو كباتكب اقيدصتو كب اناميإ مهللا :نيبراقم نيءاعد سابع نبا نع ىور -

 ىلإ اضيأ ابوسنم نيءاعدلا نم لوألا ناكو ) كيبن ةنس عابتاو كباتكب اقيدصتو كدهعب ءافيإ

 .(757/57 40,7 عمجم عجار رمع نباو يلع



 ها/ كروف نب ركب وبأ

 هيبشتلا هرهاظ مهوُيو ليوأتلا يضتقي امم رخآ ربخ ركذ 4

 ىدحإ# عضو مث ىقلتسا هقلخ ىضق امل لجو زع هللا نأ 'يوُر ام وهو

 امب كلذ اودكأو . اذه لثم» لعفي نأ دحأل يغبني# ال لاق مث ىرخألا ىلع هيلجر

 .ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضي نأ نع سيق نب ثعشألا ىهن هنأ بعَك نع يوُر

 . "(برلا ةسلج اهنإ) :لاقو

 كلذ ليوأت

 تاومسلا نم قلخي نأ دارأ ام قلخ متأ امل يأ هقلخ ىضق امل هلوق نأ ملعا

 هلثمو .هادأ اذإ (هتالصو هنيد نالف ىضق» :ةغللا يف هلثمو .امهنيب امو نيضرألاو

 اذإف إ) هلوقو ءنهقلخ يأ [17/ 4١1 # تاومس# عبس نهاضقف إ» لجو زع هلوق

 ."تيذأو اهنم ْغِرُق يأ ]٠١/77[  ةالصلا تيضُق

 نأ امهدحأ# «نيهجو ىلع كلذ ملعلا لهأ لّوأت دقف ,ىقلتسا هلوق امأف

 ءامهنيب امو نيضرألاو تاومسلا نم قلخي نأ دارأ ام قلخ امل ءلجو زع هللا نأ دارملا

 يف لمعتسُ ةظفللا هذه نأل «كلذ مادأل ءاش ولو ءادبأ امئاد# هلاثمأ قلخي نأ كرت

 لقفيتنا كرت ك ةلاحعا لمعت نإ لكم لاعيقم ءاريتع علل اذه ىلعو ةدافلاوةذنلا

 ةجلاعُمو ةاناعُمب نوكي هنإف ««عضو هو « لعف :+٠ ناسنإلل ليق# اذإف . كلذ ميدُيو ءاهلثم

 :لاقيف# سانلا نيب يراجلا بورضملا لّئملاك اذه امنإو . كلذ نع هللا ىلاعتو ؛ةكرحو

 وبأ همأل هوخأو ةداتق اهيف رهظ ةصق رخآ يف ثيدحلا درو .اعوفرم نامعنلا نب ةداتق نع . ١

 /١١٠١,/8عمجم ح8 ١4 ربط ؛؟"ه5 ءامسأ يف اهلماكب ةيورم يهو «يردنلا ديعس

 . 718ر1 نازيم - احيملت -و 078/1١/85 رمر اضيأ عجار «هسفن ثيدحلا يفو ١. م

 ( ١117/5 توريب ) راجنلا يرهز دمحم قيقحتب ؛يواحطلل راثآلا يناعم حرش يف ةياكحلا . ؟

 ىلع هيلجر ىدحإ ثعشألا عفرف اودعق بعكو هللا دبع نب ريرجو ثعشألا ناك ) : 17,4

 يف «ةملكلا .«رشبل حلصي ال هنإف اهمض ( !اذك ) ةرجُغ نب بعك هل لاقف دعاق وهو ىرخألا

 ١١1755 ةبيش يبأ نبال فنصملا يف ظفللا سفنب ابيرقت ةيورم يهو «رابحألا بعكل «ةقيقحلا
 شرعلا ىلع» هللا نأ بعك دئاقع نم ناكو .«رشبل حلصي ال اذه نإف اهعضو :7 8

 7,758 / 5,45 يف بط عجار «(ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضاو ئكّتم ميظعلا
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 نحل

 ثيدحلا لكشم همم

 ىلع ؛عجطضا دق نكي مل نإو ؛«هرهظ ىلع ىقلتساف ءاهرمعو هراذ تالف ىنب»

 .لعف ام لثم لعفي نأ درُي ملو هلمع نم غرف نم# ةئيه ىلع ناك نمب ليثمتلا
 نم هقلخي#نأ دارأ ام لجو زع هللا قلخ امل :هانعم نوكي نأ يناثلا ليوأتلاو

 لعجف ضعب ىلع اهضعب ىقلأ ١ ىنعم ىلع « ىقلتسا» ءاهقلخ يتلا لمجلا هذه
 ]١5/1١5[(, #« مكب ديمت نأ يساور ضرألا يف ىقلأو 9 «ضرألا قوف ءامسلا

 لوخد نوكيو .«ضعب قوف اهضعب ءاقابطأ شرعلا ىلإ ءامس قوف ءامس لعجو
 «ىعدتسا» لئاقلا لوق يف لخدي ام ىنعم ىلع انهاه (« ىقلأ » يف ءاتلاو نيسلا
 نأ دارأو قلخ ام لجو زع هللا قلخ املف .ةءاربلاو ءاعدلا دارأ اذإ .هوحنو «ًاربتسا هو

 «ءيش ىلع هنم ائيش ىقلأ هنأ ىنعم ىلع ( ىقلتسا »هل ليق ءضعب ىلع هضعب يقلي
 . ةداتعملا ةفورعملا ةئيهلا لع رق

 «ليوأتلا نم ناهجو اضيأ هيفف ءىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضو هلوق امأف
 ايقش ؛نيجوزو نيعونو نيتقرف مهقلخ لجو زع هللا نأ هب دارلا نوكي نأ امهدحأ

 عضو مث .الجر مهنم فئص لك ىمسف ءاميقسو احيحصو ءاريقفو اينغو ا ديعسو
 مهضعبو اكولم مهضعب لعجو «موق ىلع اموق عضو هنأ هانعم ,ىرخألا ىلع امهادحإ 1

 .ةنحاو ةربعلل ,ةداس مهضعبو اديبع

 يمس برعلا نإل نيلجر نيتعامجلا ىّمس لجو زع نوكي نأ يناثلا هجولاو
 . ةريثك ةعامج يأ ؛( دارج نم لجر انبّرم ١ نولوقي كلذلو ءالجر ةريثكلا# ةعامجا

 .هيلإ مدآ حور تبسُت امك كلو لعفلا» قيرط نمف «هيلإ ةبسنلا# ىنعم امأف
 ىلع هيلجر ىدحإ عضو نع# ثعشألل هيهن يف بعك نع يوُر ام امأف

 امل «فيرحت ٍبُتُكلا يفو ءِبُنُمكلا نم ملعلا# ذخأي ناك ابعك نإ ليق دقف «ىرخألا
 وه بر يأ اضيأ لقي مل ابعك نأ ىلع .هولدبو هوفرح مهنأ»# قداصلا هب انربخأ
 ةسلج هذه نأ ىنعم ىلع اضيأ كلذ ٍجّرخُي نأ لمتحيو «كرتشم ظفل كلذو
 . «برلا» نأشلا ميظعلل لوقت برعلا نأل ,مهب هيشتلا# نع هرجزف (( ةربابجلا



 5 كروف نب ركب وبأ

 لُجّرلا نع هلأس :لاق 'زّدجم يبأ نع ةبيتُع نب مَكَحْلا لاق ام كلذ قّقحُيو

 « 'باتكلا لهأ كلذ هرك امنإ ءسأب ال ٠ لاقف ءىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضيف سلجي

 تبسلا موي "ىوتسا مث «مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ هناحبس هللا نأ اومعز

 امو ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو لجو رع هللا لزنأف# .ةسلجلا كلت سلجف

 :لاقف كلذ نسحلا غلبو .2«[*/ 5٠1 بوغل نم انّسم امو مايأ ةتس يف امهنيب

 . "كلذ اوركنأ نوملسملا ءاج املف ؛ اوقت دوهيلا تناك ءيش كلذ ام

 : 'لاق ”ديز نب هللا دبع هّمع نع ينزاملا ميمت نب داّبَع نع يرهُزلا ىورو
 «ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ اعضاو «دجسملا يف ايقلتسم هتقَيمللا لوسر ُتيأر

 ْ . كلذ نالعفي امهنع هللا يضر "رمعو ركب وبأ ناكو

 وهو ءريسفتلاو ليوأتلا يضتقيو هيبشتلا مهوي اممرخآربخ ركذ 68

 لقنلا لهأ دنع ةحيحصلا ثيداحألا نم

 :"لاق هنأ تفَمهللا لوسر نع ةريره يبأ نع نيريس نباو سنأ نع ةداتق ىور

 هجو نم يور دقو . طق طق لوقتف اهيف همدق رابجلا عضي ىتح ئلتمت نل منهج نإ

 بيذهت + نازيم 1157-4١١4 ةيلح عجار ءيسودسلا ديمُح نب قحال وه ١.

 عم ) 5,8 غبت يف امك “,١١17 8 2١١ ةبيش يبأ نبا فّئصم يف ةيورم ةياكحلاو 0١

 .(١؟٠0,5/18,8 يف طس عجار «( دلخم ١ ناكم (زلجم» :حيحصت

 .دوهيلا :نيعجرملا ىف .؟

 . حارتسا :غبت يف .

 .نيعجرملا يف ( «نسحلا غلبو » نم ) ةريخألا ةلمجلا هذه تسيل . ؛

 . ينزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع ينعي .»

 بدأرت 448707 8/50١ بدأ دب ؛!/5 سابل سم ؛ 4 ناذعتساو 80 ةالص خب عجار ١.

 . 9 4,ا/ ةيلح ؛؟ ال56 8 89

 . 148517 8/151 بدأ دب 488 ةالص خب عجار «نامثعو رمع : باوصلاو ءفلؤملا طلغ ./

 ال :سنأ نع ةداتق ( ١ : اظفل اهبرقأ «تاياور ةدع نم طيلخ وه نيتياورلا نم يتأي ام . 8

 ؛5١ ناميأ خب ) طق طق لوقتف همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم له لوقت منهج لازت



 ثيدحلا لكشم 56.

 لوقتو يوزنتف اهيف هلجر رابجلا عضي ىتح اضيأ هيف «لقنلا لهأ دنع تباث ريغ
 .طق طق

 كلذ ليوأت

 نس ؛هجيرختو هليوأت اثيدحو اميدق ملعلا لهأ بلط امم ربخلا اذه نأ ملعا

 .اباوص هوأر ليوأت ىلع كلذ مهنم قيرف لك لمح دقو .هدنس ةحصو هقيرط

 مدّقلا ىنعم نإ لوقي ناك هنأ 'ليمُش نب رضَتلا نع ىكحي ام كلذ نمف

 ىنعم لمحو .رانلا لهأ نم مهنأ لجو زع هللا ملع يف قبس نيذلا رافكلا مه انهاه

 كلذ ىلعو . «مدق »و (مّدق؛ مدقتملا ءيشلل لوقت برعلا نأل ؛مدقتملا هنأ ىلع مدقلا

 © مهبر دنع قدص ممّدَق مهل نأ اونمآ نيذلا رّشبو إ» لجو زع هلوق نولوأتملا لوأت

 .قدص ةقباس يبا ]1

 مّدقلاو ءاصوصخ لضفلاو فرشلا يف مدقتملا وه مّدقلا : 'يبارعألا نبا لاقو

 . فرش هيف نكي مل نإو ميدقلا وه

 :نميلا حاضو لاقو

 ”لرلاو راثعلا موي كيجنُي امد دِحُنَو كبرلَلَص
 يبأ نع نيريس نبا ( 7 .( 7197177-70 مح 4177117 8 / 5٠0 ةروس ريسفت رت 4107 ةنج سم

 1١/ رمر ) ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف اهيف همدق هللا عضي ىتح ئلتمت ال اهنإف منهج امأو : ةريره
 امأف : ةريره يبأ نع ( نيريس نبا ناكم ) هبنم نب مامه 51١/941-7710(.7( حوت

 مح ؛5 ةنج سم ؛٠6,١4 ريسفت خب ) طق طق طق لوقتف هلجر هللا عضي ىتح ئلتمت الف رانلا
 اهيف ىقلُي منهج لازت ال : ةريره يبأ نع ( 4 .( 549-760 ءامسأ 45١/54 حوت ؛١51 41

 زنك ؛ 477/55 رمر ) طق طق لوقتو يوزنتف همدق اهيف رابجلا عضي ىتح ديزم نم له لوقتو
 .(للالعقل

 ١. رمر يف ريسفتلا سفنو .7717 انهو ؛51 ءامسأ ؛ظو١ 45 لأت عجار 477/75

 يسيرملا رشب ىلإ بوسنم .

 لأت ) يدهم نبا نع ةلوقنم اهلك ةرقفلا «« فرشلا نم مدقت ام كلذب دارأ » ىلإ انه نم . ؟

 .(راذك

 ... شْرعلا يذل لص :كانه هردصو 2755, يناغأ يف دراو تيبلا .حرسدملا نم .*



 1١ كروف نب ركب وبأ

 .هب مدقتي لضفلا نم ىنعم كلذب دارأ
 : ارخآ لاقو

 "قلاح# نم َةَضَقْنُمم ُُباَبْسأ# ١ ْتَرِدوُقَف راخفلا ُمَدَق هب تدَعَق

 .هدقفو كلذ مدع هنأ هب رختفي امو فرشلا نم مّدقت ام كلذب دارأ

 :جاجعلا لاقو

 ؛ مَدَق يذ كلم َكْلْلا ' انشو 2 ّمَكَحلا لآْنَع ِماَوَعلاوُتَب لَرِ«

 .كلخاو فرشلا يف مدقتم : يأ
 هيمسيف ةمايقلا موي هقلخي «لجو زع هللا قلخ نم قلخ مدَقلا :مهضعب لاقو

 . هنم رانلا ئلتمتف رانلا يف هعضي ؛كلكاو لعفلا قيرط نم هيلإ هفيضُيو ءامّدق
 لاقي امك هيلإ فيضأف ؛هقلخ ضعب ِمَدَق انهاه مَدّقلاب دارأا نإ مهضعب لاقو

 .همكحو هرمأ نع هنأ ىنعم ىلع هيلإ برضلا فاضُيف «صللا ريمألا برضو
 نم ربجتلاب فوصوملا هب ديرُأ نوكي نأ لمتحي انهاه راّبجلا نإ مهضعب لاقو

 كلذو هلل ةصاخلا فاصوألا نم يه تسيلو ةكرتشملا فاصوألا نم كلذ نأل «قلخلا

 يف [ ١5/١414 دينع راّبج لك 95 لجو زع هلوق ىلإ عمست لأ .راَّكَكلا فصو نم

 «ةربابجلا سنج (راّبجلا» هلوقب ديري نأ لمتحا ؛كلذك ناك اذإف ؟رفاكلا فصو

 . مهب الإ ئلتمت نل مّنهج نأو «مهب رانلا ءالتما انفيرعت دارأ نودناعُملا ةرفكلا مهو

 ىلع ربكتسا نم لوأ هنأ كلذو . هتعيشو سيلبإ انهاه رابجلا : مهضعب لاقو

 © نيرفاكلا نم ناكو ربكتسا سيلبإ الإ 9 هفصو يف لجو زع لاقف ؛هناحبس هللا

 ,هعابتأو هتعيشو هب ئلتمت متهجو . دحاو ىنعمب رابكتسالاو ربجتلاو 73

 .ءاضعألاو حراوجلاب مهفصو ركدي الو

 .لماكلا نم . ؟

 ؛١,7١٠ ناسل 4١١4,191/١ توريب «جاجعلا ناويد رظنا ءاوئنش :حيحصلاو ءاذك ."“

 . "3,5 يف يسوطلا
 .زجرلا نم . ؛
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 هب داري نأ راّبجلا ظفل لمتحي كلذكف «يناعملا هذه مّدّقلا ظفل لمتحا اذإو

 هللاب قيلي ال ام ىلع هلمحل نكي ملو « نيربكتملاو نيربجتملا نم هناحبس هللا ريغ
 .ٌةجو هيلإ ضاعبألاو حراوجلا ةفاضإ نم هناحبس

 لهأ دنع تباث ريغ اذه نإ انلق دقف «لجرلا ظفل ىلع ثيدحلا ىور نم امأف
 ضعب لجر هب داري نأ امإ :انركذ يتلا هوجولا نم ولخي ال هانعمف تبث نإو . 'لقنلا
 مهلوأ امإ ءهقلخ نم ربكتملا ربجتملا لجر هب دارُيوأ ؛العفو اكلم هيلإ فيضأو .هقلخ
 .هعابتأ نم هدعب نم امإو «سيلبإ وهو

 «دارجلا لجرب اهيبشت ةريثكلا ةعامجلل لاقي ةغللا يف لجرلا نإاضيأ ليق دقو

 رجلا نعم نوكيا اهتم ةعلل يأ دارج نيم لجو ادب رمو': لوقت كرعلا أل

 اودشنأ كلذ يفو . « دارجلا تاعامج ةرثكلا يف نوهبشي «ريثك قلخ اهلخدي ىتح»
 : "لئاقلا لوق

 ”لَجْرَأ َنيِناّمَيلا#« يحل نم مهل ىَوَرْلا ىشيح ا

 هلثم ىلع ربخلا ُلمحف «ةغللا يف افورعم اذه ناك اذإو .ةريثك تاعامج يأ

 # ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل 9 يذلا برلا ةفص يف ىلوأو قحلا ىلإ ىدهأ

1 ]. 

 : ؟برعلا لوقت امك اذهو ,.« ىبسح » يأ طق طق لوقتف هلوق امأو

 ”ىنْطَب تألَم َدَق ادّيَوَر الهم ٍنْطَق َلاَقَو ضْوحلا ًالَبْا

 .ح 5٠ هالعأ ركُذ امك ءملسمو يراخبلا هاور ثيدح يف لجرلا ةملك تدرو ١.

 250,5٠ يف يبطرقلا ريسفت يف هب دهشتسم (انه روتبملا ) تيبلاو . هلئاق ةفرعمل قفون مل .

 .خلا «يَحلا نم ْمِهْيَلِإ  ىَوَرْناَو سائلا نم لجر اب ٌرَمق : كانه وهو
 .ليوطلا نم .*

 يف يسوطلا ؛ 0101/1177 يف بط يف هب دهشتسم تيبلاو . هلئاق ةفرعمل قفون مل . 4

 ؛؟25,17 ناسل اضيأ رظناو . ؟ 57 ينالقابلل ديهمتلا ؛771١/ رابجلا دبعل ىنغملا ؛4؟

 15,١5" ؛هالكرأا١

 .رجرلا نم . ه



 3 كروف نب ركب وبأ

 .متهج توص ةياكح كلذ نإ اضيأ ليقو#

 رانلا يف رفاكلا دلج ةفاثك 'لاق هنأ فَي يبنلا نع كلذ وحن يف يور دقو

 ال امم سيل راّبجلا ظفل نأ كل نّيِبُي امم اذهو .رابجلا عارذب اعارذ نيعبرأ غلبت#»
 عارذلا لوطب# فوصوملا انهاه راّبجلاب دارملا نأل «لجو زع هللا ةفص يف الإ لمعتسُي
 .اهلوط ديلا توفي ةليوط تناك اذإ (ةرابج ةلخن» لوقت برعلاو .مسجلا مظعو

 ناك اذإو .[ ؛5 / 5.0 «راّبجب مهيلع تنأ امو © ىلاعتو كرابت هللا لاق اذك#و

 ءءازجألاو ضاعبألاب هناحبس هللا فصو غوسي الو ءانلق امل المتحم رابجلا ظفل
 هللاب قيلي ال ام ىلع هلمحل نكي مل «ةددجتم ةدئاف ديفُي كلذ ىلع هل انّنمح ناكو
 .هتفص يف ةادآلاو وضعلاو ةلآلاو ةحراجلا مّهوت نم ٌةجو هناحبس

 سانلا هركذ ام هيبشتلا مهويو ليوأتلا يضتقي امم رخآ ربخ ركذ 6
 هانعم يف لخدي امث بابلا اذه يف

 دوادل لوقي لجو زع هللا نإ :لاق هنأ "ريمُع نب ديبُع نع يور ام وهو#
 يتئيطخ ينضحدت نأ فاخأ ينإ لوقيف يدي نيب ّرُم ةمايقلا موي مالسلا هيلع

 يمدقب ذخ لوقيف يتئيطخ ينضحدت نأ فاخأ ينإ لوقيف يفلخ رم لوقيف

 ىفلُّرل اندنع هل نإو آف هناحبس لاق يتلا ىفلزلا كللتف لاق رميف همدقب ذخأيف

 .[15/58] © بآم نسحو

 دروو.(/5 فلتخم ) ةبيتق نبا نع ( (غلبت » ةدايز ادع ام ) ايفرح ةلوقنم ربخلا ةياور ١.

 نايوث نع ةراتو (847 ءامسأ 4٠٠١1 8 نس ) ةريره يبأ نع ةرات «تافالتخا عم ؛ثيدحلا
 هلمهأ ناث ءزج هل «نيقيرطلا الكب ؛هنأ عم .(59011 8 ١4 زنك ؛١٠,595/15947 عمجم )

 . دُحَأ لثم رفاكلا سرض : ( ابيرقت ) وهو «ةبيتق نبا
 بسح - هجرخأ ءاضيأ اعوفرم - ةلمجلا يف ظفللا سفنب - ثيدحلا ناكو .افوقوم .؟

 عم .( هاله /؟8و ؟/. يف طس ) (يبنلا نع باطخلا نب رمع نع هيودرم نبا - يطويسلا
 يف طس < ١1-1١5 4,86) ةبيش يبأ نبا فنصم يف دهاجم نع افوقوم يور هلثم اربخ نأ
 . ١94 انه اضيأ رظناو . دهاجم خياشم نم ريمع نب ديبع ناكو .( 56-255و هلام
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 كلذ ليوأت* ركذ
 هللا يف دقتعُي نأ زوجي نمم وهالو «'ةَّجّحب سيل ريمُع نب ديبع نأ الوأ ملعا

 .هلوقب دودحم هنأ هناحبس

 نأ لمتحي :لوقنف « ابيرق اليوأتو احيحص اهجو همالكل ركذن اَنأ ىلع

 لبق كسفن بساح و يأ يدي نيبّرُم مالسلا هيلع دوادل هركذ زع هلوق ىنعم نوكي
 . (!اهنع كلئاسأ نأ لبق اهنم كيلع ىدجأ»# كسفنل كتبساحُم نوكتف «كلئاسأ نأ
 اوقبست ال٠ يأ /١[« 4514 هللا يدي نيب اومّدهُّت ال ف لجو زع هلوق كلذ قيدصتو

 يف ذُخ» يأ يدي نيب رم دوادل هلوق كلذكف .«ءيشلا يف مكيلع هللا مكح لبق

 .(كل ىتلأسم لبق كسفنل كتبساحُم

 ملو يسفن تبساح» اذإ» يأ# «يتكيطخ ينضحدت نأ فاخأ دواد لوقيف

 «فلخ يف كلذكو . ( ينع وفعتو يلع رتست نأب يسفنل يتبساحُم يف ينع حفصت
 ام يأ ءيتئيطخ ينضحدت نأ فاخأ لاقف يفلخ نم رم لاق امل ءكلذ لثم هليوأت

 ام دعب كباوج نوكيل ةلأسملاب ئدتباف» لاقف هسفن ةبساحمب ئدتبي نأ فاخ#

 وفعلا نم كل تمّدق امب) يأ «يمّدَقب دُخ لاقف .كلذ لثم فاخف# 4! كلأسأ

 يف كلذب يمكُح مّدقتو «كل ترفغو كنع تحفص دقف «ةمحرلاو# نارفغلاو

 .(يملع قباس

 الو اضيأ دودحمب سيل اميف لمعتسُي دق ظفللا اذه لغم نأ كل نّيِبي اممو

 © هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال إ9 لجو زع هلوق حراوج يذه# الو هانتم

 لطابلا الو نيرفاكلا لوق نم مّدقت اميف كلذب دارأ لب ةنكمألا دري ملو «[ 2 /41]

 . 'هدعب نم يتأي يذلا
 ام ْعَدو كيلإ يتانسحب ذُح 9 :انديب اميف لاقي امك كيلإ يمَدقب ذُخ هلوقو

 .(هب ذخأت الو ىلإ تأسأ

 ١. بيذهت ) تاقثلا نم ربتعُي ناك ءرجح نبا بسح 7اى١لا(.

 حضاو ريغ ىنعملاو ءاهلك لوصألا يف اذك .؟



 1 كروف نب ركب وبأ

 هللا لاق يتلا ىفلُزلا كلتف :ةصقلا رخآ يف هلوق كلذ عيمج دّيؤُي يذلاو
 هب دير هنأ دارا نع كل فشكيو . 4 بآم نسُحو ىفلُزل اندنع هل نإو ف لجو زع

 هلوق هيلع انلوأت يذلا وحنلا ىلع «ةحراجلا مّدَق ال هل ةمحرلا مّدقت نم انركذ ام
 .اهيف همدق رابجلا عضي ىتح

 عجري سيل كلذ نأ [؟/١1] #4 قدص ِمَّدَق مهل نأ 9 هلوق نورَّسفْلا رّسفو

 باطخلا يف هلثم ناكو ءانركذ ام ةيبرعلا قيرط نم لمتحا اذإو .ةلالاو ةحراجلا ىلإ
 نايس اديهرك اع ىلوأ هيلع انتي اا ناك 'ايز اي هيف: فزكلا و البجتتت

 يلطبُم# نم ةلطعملا هيلإ تبهذ امم ىلوأو «لجو زع هلل ضاعبألاو حراوجلا تابثإ
 .نآرقلا هلثمب دهش ام اهب» قلعتت :ت يتلا دئاوفلا نم اَنيِب امل# رابخألا هذه

 ليوأتلا يضنقي امثرخآ ربخ ركذ ١

 لوسر نأ ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ىور ام كلذ نمف

 امهالك رخآلا امهدحأ لعقي نيلُجر ىلإ« ىلاعت هللا كحضي : 'لاق هيي هللا

 لتاقٌيف لتاقلا ىلع هللا بوعي مث هللا ليبس يف لَمقّيف اذه لتاقي ةنجلا نالخدي
 .دهشتسيف هللا ليبس يف

 نع كلملا دبع نب ليعامسإ نع نيكد نب لضفلا ميعُن وبأ ىور ام كلذكو
 ىلإ انب رم ىتح هفلخ هنع هللا يضر يلع نينمؤملا ريمأ ينلمح : 'لاق ةعيبر نب يلع

 قيرطب . 151 ءامسأ ؛؟1/1 ةعيرش ؛7/ داهج سن 4١,78 داهج خب : دنسلا سفنب ١.

 انه لكلاو . 51/8 ةعيرش ١7 / 8 4١31١ ةمدقم جم : ( كلام نم الدب يروثلا نايفس نع ) رخآ

 .( و8١١ لأت ) يدهم نبا نع ايفرح لوقنم - نقملاو دنسلا -
 نبا نع ( تاملك عضب الخ ام ) اهصنب ةلوقنم - نتملاو دنسلا - اهلك ةرقفلا اضيأ انه .؟

 دبع نب ليعامسإ نع ةدراولا يأ - انه يه يتلا يف .ناتياور ثيدحللو .(و ٠78 لأت ) يدهم

 ؟ زنك ؛ 417١-471 ءامسأ 49/١ ةعيرش ؛7+5-51/8/5517-01/9 حوت اضيأ عجار ؛كلملا

 دب :اهيف عجارف ؛( ليعامسإ نم الدب يعيبسلا قاحسا يبأ نع ) ىرخألا ةياورلا امأ . "474 8

 4541 ةعيرش 58١4و 9,١ مح 455445 8 / 57 وأ 55 تاوعد رت ؛5507 8 /05 داهج

 .ه05٠58/5 رمر (ايئزج )و ؛,117-715,8/14, 47 يف طس
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 رفغي ال هنإ# يبونذ يل رفغا مهللا لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث ةفوكلا ةنابج

 ١ كبنذل كٌرافغتسا نينمؤملا ريمآ اي تلقف كححضف ّيلإ تفتلا مث كريغ ٌدحأ بونذلا
 مث 'هركذ عضوم ىلإ هفلخ هي هللا لوسر ينلمح لاقف اذامل اكحاض ىلإ كّنافتلاو
 كريغ دحأ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغا مهللا لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفر

 هدبعل ابّجعت يبر كحضل تكحض لاقف كلذ نع هُتلاسف اكحاض يل تفتلا مث
 . "هريغ بونذلا رفغي ال هنأ ملعي# هنأ

 نإ : ؛لاق هيي هللا لوسر نع يردُخلا ديعس يبأ نع يفوٌعلا ةّيطع ثيدحو

 مث روهطلا نسحأف ليللا فوج يف ماق لجر ةثالث ىلإ كحضي لجو زع هللا
 ءاشولو داوج سرف ىلع وهو ةمزهنم# ةبيتك ىخن لجرو ادجاس مان لجرو ىَلص
 . بهذل بهذي نأ

 ةليلو موي لك يف كحضي لجو زع هللا نأ ةريمع نب يدع# نع يور امو

 وبأ لاق ." هدابع طونق نم انبر كحضي : 'لاق# مالسلا هيلع هنأ يوُر امو

 .اريخ كحضي بر نم مدعن نل :*لاق ؟برلا كحضيأ هللا لوسر اي :تلق: نيزَر

 ثيح «ديحوت ىوس ) عجارملا ةيقب يف ؛( ! ) يدل :لأت يفو .لوصألا يف اذك :كبنذل ١.

 .كبر :( ةلمجلا تصقن

 . ةنيدملا ةرح :وأ ؛ةرحلا بناج :عجارملا ةيقب يفو «لأت يف اذك .؟

 . كريغ بونذلا رفغي ال لوقي :( طقف ) لأت يف .هريغ. . .هنأ ملعي .'"

 هصفو هصنب لوقنم ءىرخأ ةرم ,عطقملاو .( ظو8١) لأت يف الإ ربخلا اذه دج مل .

 . يدهم نبأ نع
 .لأت يف ىتح .رثألا اذه دجن مل .ه

 17188 نس ؟١؟-4,١١ مح *١/ 8 418١ ةمدقم جم : يليقعلا نيزر يبأ نع .“

 .15805 8 ١ زنك ؛4ا/* ءامسأ ؛ 459 8 1١5 ربط ؛؟0/8 ةعيرش ؛ 575/1١17 رمرإ 5

 . ( هوفع :وأ ) هرّيغ برقو :انه فيضت اهلك عجارملاو ءاذك ./

 .لاق معن لاق :وأ ءتلق معن لاق :عجارملا يفو ءاذك .8
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 كلذ ليوأت

 نّيبي اهضعبو «لقنلا لهأ دنع ةروهشملا رابخألا نم ثيدحلا اذه نأ ملعا

 هماكحأ فلتختو «ةغللا يف ىنعملا كرتشم كحضلا ظفل# نأ كلذ نمف . ضعب ىنعم

 ىنعم صتخت يتلا ظافلألا نم وه سيلو «هب فصويو كلذ هيلإ فاضي نم فالتخاب
 ناسنإلا نانسأ ريشكت يف لوقت برعلا نأ 'كلذ نمف .هريغ هب قيلي ال ىتح ادحاو

 تكحض)» لوقت كلذكو ؛(كحض٠ ءصوصخم هجو ىلع عقو اذإ ,همف رغفو

 علطل برعلا تلاق كلذكو ؛هرهز نع قتفناو تابنلا اهيف رهظ اذإ « تابنلاب ضرألا
 ضايبلا عم هنم ودبي كلذ نأ لجأل .«كحضلا » ,هروفاك هنع قشنا اذإ «لخنلا

 ؛ارتتسم ناك ام اهنم رهظ اذإ (ةعلطلا تكحضو» لوقتو ؛رغثلا ضايبك رهاظلا

 : 'لئاقلا لاق كلذك#و

 " قرش ْبَكْوَك اًهْنم سْمَّشلا ُكَحاَضُي

 :عيبرلا يف *يبارعألا نبا دشنأو

 اًهيِراَع روثلاب ىَسَمْكاَوةرَضْخُم  اَهَتَرْهَر َكْتَطْعأ دق ضْرألا ىَرَت ام

 ديور مج ويطلا» هير يق اكوإوسلاو
 . اهيلع راَوُنلا عولطو تابنلا روهظ ماستبالاب ديري

 ١. لأت ) يدهم نبا حرش نم بثك نع فلؤملا ىحوتسا «ىرخأ ةرم ءانه نم ١ 78ظ ( .

 ناسل ؛1-175١575/1177 رمر ؛١ 547 ءارعشلاو رعشلا رظنا ءنوميم ىشعألا وه .؟

 ١8,5٠. يف يسربطلا / يسوطلاو بط اضيأو و١ ل ا ا

 .لهَتْكُم تِبَنلا ميمعب ُررَوُم :هزجعو . طيسبلا نم ."
 يبارعألا نبا ركذي يدهم نبا صن نأ وه فلؤملا طلغ ببسو .يرابنألا نبا :لأت يف . ؛

 ريغ نم ) توريب «يناتسبلا مرك قيقحتب هناويد عجار ءٌزتعملا نبال ناتيبلاو .رطسأب كلذ ديعب
 . 5/١ «( خيرات

 :وه ناويدلا يف يناثلا تيبلاو . طيسبلا نم . ه

 .خلا ءضائرللَو  اهقئادخ يف ِةاكب ِءاْسلِلف
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 : اضيأ ىنعملا اذه يف 'مهضعب دشنأو

 " ءامّسْلا ءاَكب نم ضرألا كَحْصَت ديدجَناوُحفْبْْ وينك

 : ”لئاقلا لوق كلذكو

 ؛ىكت نك اهبل ةلمضو
 .رطملا هئاكببو رهظي يذلا قربلا هكحضبو باحسلا نزملاب ديرُي

 قيرط اذه» نيبلا حضاولا قيرطلل لوقت برعلا نأ ”مهضعب نع يكُحو
 .روهظلاب اهفصو اودارأ اذإ ( بحال قيرط اذه»و « كحاض

 نايبلا ىلإ انركذ يذلا اذه# عيمج يف كحضلا ىنعم عجرم نأ ملعاو

 كلذك#و . ( كحضو هل لاقي هنإف هرتسي# ناك رمأ نع ىدبأ نم لك نأو ءروهظلاو

 هلوق يف# ربخلا ىنعم اذه ىلعف . كلذ روتسملا نع رهظأو موتكملا نع نيب نمل لاقي
 نيذهل هقيفوتو همعنو هلضف نم هركذ زع هللا يدبُي يأ هللا كحضي مالسلا هيلع

 ةداهشلاب هلتاق لتُق مث هبحاص امهدحأ لتق نيذللا ؛هللا ليبس يف نيلوتقملا نيلجرلا

 .امهل هتمارك نم رهظأو امهباوث نم نيبو «هلتق نم هتبوت دعب نم ابئات .
 كحضل تكحض لاق هنأ رخآلاربخا يف هَ يبنلا نع يوُر ام ىنعم كلذكو

 نمل همركو هلضف هناحبس يبر راهظإل يمف حتفب ينانسأ نع انأ ترهظأ » يأ «يبر

 . كريغ دحأ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغا مهللا هلوق وهو ««لوقلا اذه لاق

 ريشكت اهنم ؛:ةصوصخم هوجو ىلع ةغللا يف لمعتسا امم كحضلا ناك اذإو
 ناكو «لمعلا نم رتتسملا زوربو رومألا نم متتكملا روهظ اهنمو «مفلا حتفو نانسألا

 ؛ 418,١ يلامأ عجار ؛ءاسحألا ةنيدم لئاضفل هحدم يف يدسألا ريطم نب نيسحلا وه ١.

 ١)1١7. توقايل نادلبلا مجعم

 .فيفخلا نم .”

 ليوأت اضيأ رظناو ؛؟ 478,١ يلامأ ؛ 14-0," ظحاجلل ناويحلا رظنا ,زجارلا نيكذ وه .

 .ةبسن ريغ نم ١75 نآرقلا لكشم

 .زجرلا نم .

 . يدهم نبا بسح يبارعألا نبا وه .ه
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 نأ بجو «هتاذ يف ثداوحلا لولحب# رييغتلاو حراوجلاب ىلاعت هللا فصو ليحتسي

 هلضف نع ةنابإلا# وه كلذو .هفصو يف زوجيو حلصي ام ىلع الومحم نوكي
 هللا لوسر اي٠ هل لاق امل يليقعلا نيزر يبأل هتيم لاق كلذلو .همعنل راهظإلاو
 مالسلا هيلع هنم اذهو . اريخ كحضي بر نم مدعن نل لاقف «؟ برلا كحضيأ

 نع نايبلاو بركلا فشكو معنلا لعف ىلع ةردقلاب لجو زع هللا فصو ىلإ ةراشإ
 اهنم ىجرُت ال يتلا مانصألا نيبو هنيب اقرف «ةروتسملا رومألا نع فشكلاو تايفخلا

 دقف ؛عفنلاو عفدلاب لاعفألا ىلع ةردقلا ىلإ اعوجر كلذ ناك اذإو# .اًرش الو اريخ

 .انرشأ هيلإ امع كلذب مالسلا هيلع نّيبو ءانلق ام حص
 يبل مالسلا هيلع هلوقف «ىنعملا اذه يف يورملا ربخلا نم كلذ نّيبُي ام امأف

 هندم نم رهظُيو هلضف نم يدبُي يأ ءاريخ كاحضي بر نم مدعن نل يليقعلا نير
 ءادبإو امتتكم ناك ام راهظإ ىنعم يف هب اهيبشت «هنم رتتسي ب امم كحاضلا يدبُي ام

 حراوجلاب ىلاعت هللا فصود# لاحتساو ءانركذ ام ليوأتلا لمتحا اذإو .ايفتخم ناك ام

 انلق ام ىلع لمحُي# نأ بجو «ضاعبألاو

 هيبشتلا هرهاظ مهويو ليوأتلا يضتقي امه رخآ ربخ رك ذ -"؟
 6 ك1 0 هي ل

 نب هللا دبع نع 'هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس ىور ام وهو

 نم وأ هردصو هيعارذ رعش نم ةكئالملا ىلاعتو كرابت هللا قلخ :”لاق ورمع

5 1 

 يف هنأ ةداعلاو «ةنييع نب نايفس مسا «يتآلا ربخلا دنس يف «داريإب درفتملا وه فلؤملا ١.

 .وه وه مامتلاب سيل هسفن نتملا نكلو . ( هاندأ عجار ) ةماسأ يبأب الإ هّررنُي ال ءدنسلا نم 000

 .ريبزلا نب ةورع يأ .
 ةمظع 4٠٠١9 و 97١ 88 نس ؛ 491/1١5٠ رمر - طقف ةماسأ يبأ ةياورب امومع - عجار .*

 . 747 ءامسأ ءايئزج رخآ دنسب ءاضيأو .//8.5 ةدنم نبال ةيمهجلا ىلع درلا ءهظ١ .٠ لأت 68

 هللا قلخ :( يلي اميف انه امك ) اهصنو ةماسأ يبأ ةياور الإ اهيف سيلف عجارملا امأ .اذك . 4
 لاقو :تلق» :داز - هدحو - يمرادلا نأ الإ .ردصلاو نيعارذلا رون نم ةكئالملا ( تقلُخ :وأ)

 .(«ردصلاو نيعارذلا رعش نم : مهضعب
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 كلذ ليوأت
 ليق دقو ؛ هيَ يبنلا ىلإ هعفري مل# ورمع نب هللا دبع نأ هيف ام لوأ نأ ملعا

 اذإ .هل نولوقي اوناكف ؛كومريلا موي بدلا نم نيقسو باصأ ورمع نب هللا دبع نإ
 موي كيقسو نم ائثّدحُت الو هي هللا لوسر نم تعمس ام« ادنالح» :مهثدح
 .'(! كومريلا

 ىنعم يف رمألا لمحو هيبشتلا رهاظ ىلإ بهذ يذلا نأ لبق اميف انيب دقو
 ناك كلذلو .دوهيلا مه هؤاضعأو ناسنإلا حراوج وه ام ىلع# ربخلا اذه لئثم
 هنأ لايناد بتُك يف نووري# . (ليوأتلاب لض نم» ّلض امنإ» : لوقي هّبنم نب بهو
 لهأ لّوأتف . " ةرفو اذ اصخش ىئر# «شرعلا ىلإ ىهتناف ةعباسلا ءامسلا ىلإ الع امل
 هيلع ليلخلا ميهاربإ كلذ امنإو ؛ليوأتلاب مهنم الهج «مهبر كلذ نأ ىلع هيبشتلا
 . مالسلا

 لاق لب ءهردصو هيعارذ هيف لقي ملو ,"ةماسأ هاور دق ثيدحلا اذه نأ ىلع
 نوكي نأ ركنُي مل ءكلذك ناك اذإو . فاضُم ريغ اقلطُم ردصلاو نيعارذلا رون نم
 نم ناعارذلا#و ردصلا نوكي نأ اضيأ ركني ملو .هقلخ ضعبل نيعارذو اردص كلذ
 نأ ركنُمم سيلف ؛«نيعارذ ١ ىّمسُي ام موجنلا يف دجو دقو .هتاقولخم ضعب ءامسأ
 . كلذ نم قلخ ةكئالملا نم قلخ ام نوكيف «؟قلخلا نم هريغ مسالا اذهب ىّمسُي
 ءاشنإو# تاقولخملا قلخ نم لجو زع هتردق يف ام» ىلع هيبنتلا هيف ةدئافلا نوكتو
 .هزجعُي الو هقلخي# ام ميظع هزوعي ال هنأو «تاعرتخما

 ىمرادلا «ضراعُم » هب ءاج دقق ناك امول ءورمع نب هللا دبع ىلع «فلؤملا انه داعأ 3

 . (714* ءامسأ ) يقهيبلا هرودب هديعيسو . ا و
 ناكو مايألا ميدقلا سلجف شورع تبصُت ذإ ىرأ تنك ائيبو) : 5و ال لايناد رفس رظنا .

 ا ل

 . ةماسأ وبأ :عبطلاب ,حيحصلاو ءاذك ."

 ام ىلع لمتحم اندنع هليوأت » : يمرادلا ضراعُم هب ىلدأ دق ناك اضيأ ضارتفالا اذه .
 .( 49/8/١5٠0 رمر) (ةهبجلاو عارذلا اهنم ىمسي يذلا موجنلا ءامسأ يف لاقي
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 /178] 4 اًفص ةكئالملاو حورلا موقي موي و ىلاعت هلوق ليوأت يف ليق دقو
 . 'هئازإب امص اهلك ةكئالملاو ءافص هدحو نوكي كالمآلا نم كلم حورلا نإ

 اضيأ لمتحيف ,هردصو هيعارذ هلوق نم ةنييع نب نايفس ثيدح يف ام امأف

 يف لاق امك «ةيلعفلا قيرط نم ةبسنو كلّما قيرط نم ةفاضإ كلذ نأ ىلع لوأتُي نأ

 ىلإ حورلا فاضأف «[79/15] 4 يحور نم هيف تخفنو ]© مالسلا هيلع مدآ ةصق
 كلذ دّيْوُي يذلاو .هتاذ يف لولح وأ اهب حّورت ةفاضإ ال ,ريدقتو كلُم ةفاضإ هسفن
 :كلذ دنع لوقي ناك# هنإف .هلثمو ثيدحلا اذه ىور اذإ باهش نبا هلوقي ناك ام

 رئاسك ماعلا كلا ىنعم ىلإ ريشُي «هلل اهلك عباصألاو لجو زع هلل اهلك عرذألاو ١
 كلذو «لوزنلا ربخل# هتياور دنع يعازوألا نع ىكحُي ام ريظن# اذهو . تاكولمملا

 ال ءلعف لوزن كلذ نأ مهفّرعُي ؛(ءاشي ام هللا لعفيو » : كلذ دنع# لوقي ناك هنأ

 .ناكم ىلإ ناكم نم لاقتناو لوحت لوزن
 كلا قيرط نم ةفاضإلا هذه نأ نم هيلإ انأموأ ام ةحص كل نّيبُي اذهو

 نكت مل اذإ ىنعملا اذه لثم نع جرخي ال لجو زع هيلإ فاضُي ام رئاس نأل «لعفلاو
 هجولا ىلع «هتاذب مايقلا ةهج نم اهب فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ قيرط ىلع ةفاضإلا

 .مكحلاو مسالا قاقتشا هل بجوي يذلا

 لاؤس - م»

 تلاق ثيح ىراصنلا لوق متركنأ فيكف «ةقيرطلا هذه متزجأ اذإف :ليق نإف

 ؟ لعفلاو كلملا قيرط ىلع وأ ةماركلا قيرط ىلع هللا نبا ىسيع نإ
 نم يرجت يتلا ,ةّصاخلا فاصوألا هذهب تافاضإلا هذه رئاس يف لصألا :ليق

 قالطإ زوجي الو «عمسلا ءهب فصوُيو هيلإ فاضُي نم ىلع لعفلاو كلما قيرط
 هيفرمألا نوكي كلذلو .عمس همدقتي نأب الإ صاخلا هجولا ىلع كلذ نم ءيش

 يف اندجو لب «ءكلذ قالطإ انتعيرش يف دجن ملف «نحنو .هادعتي الو هيلع اروصقم
 .هجوب هقالطإ زيجي الو كلذ رظحي ام ةعيرشلا

 .ةيآلا يف طسو بط رظنا ,دوعسم نبال ليوأت ىلإ - حجرألا ىلع - ةراشإ ١.

15 

 لا
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 ءيش عم لجو زع هللا ركذ يف# ةفاضإلاو فصولا ىنعم حصي دق هنأ ملعاو

 مسالا قالطإ غوسي ال مث ؛هل لوقعلا# ةزاجإ ثيح نم «ىنعملا قيرط نم هلاعفأ نم
 هب دري مل ثيح نم وأ هنم# ةعيرشلا ترظح ثيح نم كلذ يف ةفاضإلاو فصولاو
 لقعلل لاجم الو طقف عمسلا ىلع روصقم بابلا اذه نأ ىلع ةلالدلا مايقل «ٌممس

 .عمس هب دري مل ام نود هب عمسلا هصخ ام ىلع افوقوم هقالطإ ناك كلذلو .هيف

 ركذ نم «بابلا اذه يف هنع لأسُي نأ نكمُي ام رئاس نع باوج وه اذهو

 .هلعفيو هكلمي امم ضعب نود هناحبس هللا ىلإ تافاضإلاو ءامسألا ضعب صيصخت

 نم نيرمألا نيب الصف دجي مل بابلا اذه يف ةقيرطلا هذه لثم نع داح نم لكو
 .هللا ءاش نإ همهفتف# . لوقعلا ةهج

 هانعمو هليوأتو« رخآ ربخ ركذ - "4

 ىلاعتو كرابت هللا لوقي :"لاق ُهَّلَْع يبنلا نأ ةريره يبأ نع 'عفار وبأ ىور

 تنأو كدوعأ فيكو بر يأ لوقيف يندعت ملف تضرم مدآ نبا اي ةمايقلا موي

 ول كنأ تملع امأ هدعت ملف ضرم انالف» يدبع نأ تملع امأ لوقيف نيملاعلا بر
 بر اي لوقيف ”ينقست ملف كتيقستسا مدآ نبا اي لوقيو هدنع ىئّتدجول هّندُع

 يدبع نأ تملع امأ ىلاعتو كرابت لوقيف نيملاعلا بر تنأو كيقسأ فيكو
 :لاق# 'هدنع ينتدجول هتيقس ول كنأ تملع امأ هقست ملف كاقستسا انالف#
 كمعطأ فيكو بر اي لوقيف ينمعطُت ملف كّسمعطتسا مدآ نبا اي لوقيو

 ١. بيذهت ) غئاصلا عفار وبأ يأ 1475,1١١(.

 ( ةريره وبأ - عفار وبأ - ينانبلا تباث - ةملس نب دامح :هلمكأب وهو ) دنسلا سفنب 24

 . 5١١ ءامسأ ؛ 47 رب سم :عضاوملا ضعب يف رخآ ظفلب .ظ١ 44 لأت :داكي وأ ظفللا سفنو

 1٠١. 5,7 مح :رخآ ظفلو ( ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس. .. )رخآ دنسب

 ملف كتمعطتسا ) اهدعب يتلا نع ةرخأتم ةلمجلا هذه ءءامسأ / سم يفو .لأت يف اذك .*

 .( ينمعطت

 .يدنع كلذ تدجول :ءامسأ / سم يفو «لأت يف اذك 5
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 امأ همعطت ملف كمعطتسا انالف# يدبع نأ تملع امأ لوقيف نيملاعلا بر تنأو

 . "هدنع ينتدجول هتمعطأ# ول 'كنأ

 كلذ ليوأت
 ينتدجول هتدع ول كنأ امأ# هلوق ربخلا اذه# نم نّيبُي نأ بجي يذلا نأ ملعا

 ضرم ىلإ ةراشإ كلذ ىنعم نأ نّيِبو ُهِّْيَي يبنلا هرّسف دقف «تضرم هلوق امأف .هدنع

 باطخلا يف ةداتعم ةقيرط هذهو .هردقل اعفرو هّيلول اماركإ هسفن ىلإ هفاضا»#و ءهّيلو

 ءاميظعتو هل اماركإ هدبع ديريو هسفن نع ديسلا ربخي نأ كلذو «ةيمجعو ةيبرع

 . ةلالجلاو ةلزنملا يف هل هتاواسُم هتلزنم مظعو هتلالج نم مّهوت وه هنأك ىتح

 4 هلوسرو هللا نوداحي نيذلا نإ ف هركذ لج هلوق لمحُي ةقيرطلا هذه ىلعو
 نإ إل هلوقو ء[ 07 / 58 ] 4 هلوسرو هللا نوذْؤُي نيذلا نإ آب هلوقو ء[؟١/ 3

 ركذ يتلا رابخألاو يآلا نم ىرجملا اذه ىرج امو «[37/ 47]# مكرصني هللا اورصنت

 انمقتنا انوفسأ املف #9 هلوق لمحي هلثم# ىلعو .هءايبنأو هءايلوأ دارأو هسفن اهيف

 نلو اننيدل نيرصانلاو انءايبنأ اوبضغأو انءايلوأ اوفسأ» يعأ ء[ هه / 177 # مهنم

 . براحُيو ىذْؤُي نأو هركذ لج هللا بّضُي نأ ةلاحتسال ءاميِقُّم هيلع ناك

 يتمحر تدجو» يأ هانعمف «هدنع ينتدجول هتدع ول كنأ امأ هلوق امأف

 ركذ هنأ# باب يف لوألاك اضيأ اذهو . (هل كتدايع يف يتماركو يباوثو يلضفو

 اوبرشأو ل « «[485 / ١١1 ةيرقلا لّكسو ٍظ لجو زع هلوقك «هريغ ديرأو همساب ءيشلا

 ناك اذإو .ةركنتسم ريغ ةداتعم ةقيرط هذهو# [31/5] 4 لجعلا مهبولق يف

 . هيلع ربخلا لمحي نأ ىلوألاف ءكلذك

 تملع امأ :( حو) ءامسأ/ سم يفو .لأت يف امك «(ح ءانثتساب ) لوصألا يف اذك 73

 . كنأ

 .يددع كلذ تدجول :ءامسأ/ سم يف امك ؛لأت يفو .اذك 3

 ه1١
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 ىلع :[85/5 41 هدنع هللا دجوو ف لجو زع هلوق# لوأتُي هلثم ىلعو
 هلعف داركلاو ؛هيلإ لعفلا فيضأو لجو زع هللا ركّذف .هباسحو هباقع دجو هنأ ىنعم
 يف مالسلا هيلع هلوق اضيأ هلاثمو .برعلا مالك يف ه رئاظن نيب يذلا وحنلا ىلع
 هئانفب نونكاسلا انّبحُي و يأ ؛هلهأ كلذ ىنعمو هّبحُنو انّبحُي لبج اذه : ١ لأ

 .(مهّبحُتو هتحاس يف نوميقلاو

 نكامألا يف لولحلا لجو زع هللا ىلع زوجي الو ءانركذ ام ربخلا لمتحا اذإود#
 نوكي نأ بجو «اثدحُم هنوك ةلاحتسال كلذو ءايهانتم ادودحم هنوك ةلاحتسال
 :انلقاام ىلع الومحم

 هانعمو هليوأتو« رخآ ربخ ركذ-”ه

 لاقف «هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع يشامُي ناك هنأ "زرحُم نب ناوفّص ىور
 .(؟ ىوجنلا يف لوقي هَ هللا لوسر تعمس فيك «نمحرلا دبعابأ اي :' هلو
 هيلع هفنك "رابجلا عضي ىتح ةمايقلا موي هبر نم نمؤملا ؛ىندي لوقي هّئعمس : لاق

 لوقيف فرعت له« لوقيف فرعأ بر لوقيف فرعت له هل لوقيف هبونذب هررقيف

 جح سم ؛1,15١4 ماصتعا 41/8 ةمعطأ 47,٠١ ءايبنأ 474 و 1/١ داهج خب : سنأ نع 1
 .خلاوهم4و 455

 ىورت يتلا كلت لامجإب يه انه ةياورلاو . زرحم نب ناوفص نع ةداتق :ةقدلا هجو ىلع ."
 انهو . وا 4١ لأت ؛؟108 ةعيرش ؛؟ 55 8 نس 457 ةبوت سم يف امك «يئاوتسدلا ماشه نع
 رخآ يف «هنأ ديب ءايفرح يدهم نبا صن فلؤملا لقن - تاءانثتسالا ضعب ادع اميف - اضيأ
 . ىيحي نب مامه نع ىورت يتلا يه ربخلا سفنل ىرخأ ةياور - ايئزج - درويس «( 705 ) هباتك

 .لوهجم لجر وه لئاسلا ,رخأآلا تاياورلا يف ىتح «عجارملا ةيقب يفو .لأت يف اذك .'"

 .ةعيرشو لأت يف امك ؛وندي : لوصألا ضعب يف . ؛

 دنع فلؤملا اهفذحيسو . 0 ا 0
 ٠ دعب اميف ربخلا هراركت
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 "كل اهرفغأ ينإو ايندلا يف كيلع اهثرتس ينإ هركذ زع لوقيف فرعأ بر

 داهشألا سوؤر ىلع مهب ىدانُيف نوقفانملاو راَفَكلا امأو هتانسح ةفيحص ىطعُيف

 ١4/1١1[. #8 مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 هليوأت#
 نم بّرقُي هنأ هانعمف :ةمايقلا موي هبر نم دبعلا ىندي مالسلا هيلع هلوق امأ

 نم بيرق نالف» لاقي نأ ةغللا يف غئاس اذهو . هفطلو# هفطعو هتاماركو هتمحر

 نوبيرق هللا ءايلوأ نإ لاقي اذه ىلعو .هدنع ةجردلا َّولعو ةلزنملا برُق هب دارُيو «نالف
 داريو «ةبترملا ولعو ةلزنملا برق كلذب ىنعُيو ءهنم# نوديعب هءادعأ# نأ امك هللا نم

 لجو زع هللا نإ لاقي كلذكو .هتماركو هتمحر نم مهدعب هنم هللا ءادعأ دعبب

 هيف ىنعملاو .هقلخ نم بيرق وه اضيأ لاقيو .هئادعأ نم ديعب هئايلوأ نم بيرق

 هيلعو .اهرخاوأ»#و مهرومأ لئاوأ ىلع هّثردقو مهنطاوبو مهرهاوظب املع مهنم هبرق#

 ىلاعت هلوقو 2[ 1١/0٠ ] :# ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو و ىلاعت هلوق لوأتي
 ملعلا ىنعمب برّقلا ىلإ عجري كلذ نأل «[ 65 / 571 4 مكنم هيلإ برقأ نحنو

 :نيصيلاو عمتسلاو ةردقلاو
 وأ نيسوق باق ناكف 9 ىلاعت هلوقك وهف «ةماركلا ىنعمب برُق وه يذلا امأف

 ةمحر نإ هلوق امأف .ةماركلا ريفوتو ةلزنملا برُق هب دارا نأ يف [3/07] # ىندأ

 ةردقلاو ملعلاب فصوُت ال ةمحرلا نأل عّسوتف# «[ 95/17 ] 4 نينسحملا نم بيرق هللا

 .لضفلاو ماركإلاب الو
 ةمايقلا موي هبر نم دبعلا# ىندُي هلوق ناك «ةغللا يف اغئاس كلذ ناك اذإو

 .زعو لج هللا ىلع ةياهنلاو ناكملا دعبو ةفاسملاو ةحاسملا ةلاحتسال هلثم ىلع الومحم

 ٌوندلا ىنعم يف هيلإ انرشأ ام نّيبُي هنإف ,هيلع هفنك رابجلا عضيف هلوق امأو

 لثم يف لمعتسُي امنإ فنكلا ظفل نأ كلذو .ةجردلاو ةلزنملا برُق ليوأت ىلع هنأو

 ةيقب يفو .لأت يف امك ( حيحصت هنأ حجرألاو ءادحاو الخ ام ) لوصألا يف اذك ١.

 . مويلا كل :عجارملا
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 نأ دارأ اذإ «( يفنك يف نالف»و (نالف فنك يف انأ» لاقي هنأ ىرت الآ . ىنعملا اذه

 ؟هيلع هرّقوتو هفطعو هلضف غابسإ فّرعُي
 نم عمج ركذ دقف .'هيلع هفتك رابجلا عضي ىتح ةاوّرلا ضعب هاور ام امأف

 ىلع فرحلا اذه اوطبض دق تابثآلا نأل ءيوارلا نم فيحصت كلذ نأ ملعلا لهأ

 هيلع هانلمح يذلا ىنعملاو ءاطوبضم كلذ ناك اذإف .نونلاب انركذ يذلا هجولا

 ءانركذ ام ىنعم ىلإ لوؤي هنإف ءكلذ حص نإ «هنأ عم .اولاق امه ىلوأ ناك ءاروهشم

 تعضو 9 لاقي نأ هلثم .ناسللا يف لّمعتسم الو باطنلا يف راج# ريغ هنأ عم
 ىلع كلذ لّوأت# نإف .(هيلع تفطعت#و هُّتمحر ينإ# ١ ىنعمب «نالف ىلع يفتك

 لمعتسُي امك «ةمعنلا ىنعم ىلع المعتسم انهاه فتكلا لعُج#و ؛دعبألا هجولا
 لامعتسا نوكيو .اقيرط ناك «ةماركلاو نسحلا رثألاو ةمعنلا ىنعم ىلع عبصإلاو ديلا

 كلذ لامعتسا نوكيو «ةحراج وه اميف هضعب#و هلصأ هنأل ديلا ىنعم يف فتكلا

 ريغ هنأ عم ءاولاق يذلا هجولا ىلع ءاتلاب طبض## دق هنأ حص اذإ اذه .ازاجم هيف#
 .هللا ءاش نإ هّمّلعاف . طوبضم الو فورعم

 نم وهو ,هيبشتلا هرهاظ مهويو ليوأتلا يضتقي امه رخآ ربخ ركذ 5
 لقنلا لهأ دنع ةروهشملا رابخألا

 .الوأف الوأ اهركذنس رابخأ# هانعم يف يور دقو «ناكملا ركذب قلعتي ام كلذو

 اهقتع ديرأ امئ ليي يبنلا ىلع تضرُع ةيراج نأ "ربخلا يف يوُر ام كلذ نمف

 .ةنمؤم اهنإف اهقتعأ لاف ”ءامسلا ىلإ تراشأف هللا نيأ اهل هتف لاقف ةراّقكلا ىف

 يأ يف ةتبثم ريغ يهو ) ةفيخسلا ةياورلا هذه ركذ دق ناك هسفن يدهم نبا نأ ودبي ١.

 . ينعملا عضوملا يف ةءارقلا ةبعص هليوأت ةطوطخم نأ الإ «( عجرم

 حوت 4111,17 مح ؛77/85 8 / ١5 ناميأ دب : تافالتخا ةدع عم ؛عجار .ةريره يبأ نع .
 ٍِ : نب نع و و اهيلإ ريشيس « ١ مكحلا نب ةيواعم نع ىرخأ ةياور ربخللو .585-584/14-19+
 .(؟؟8) دعب اميف فلؤملا

 .قباسلا باوجلا ليبق نم ةيراجلل باوجو (انأ نمو ) ناث لاؤس عجارملا يف انه درو .*
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 ربخلا اذه ليوأت ركذ

 عم هللا نيأ هلوق ليوأت يف امهدحأ «نيهجو نم كلذ يف مالكلا نأ ملعا

 .اهنم لمع روهظ ريغ نم ةنمؤم اهنإ هلوق يناثلاو ,ناكم يف هنوك ةلاحتسا
 (نيأ١ ةظفل نم لدي ةغللا رهاظ نإف «هللا نيأ هلوق نمضتي اميف مالكلا امأف

 اذإ (نيأ»ب هنع لوكسملا ناكم نع اهب ربختسيو «ناكملا نع لاؤسلل ةعوضوم اهنأ

 ماهفتسالا يف «ناسللا لهأ» ىلع لقث امل :اولاق ةغللا لهأ نأ كلذو .(؟ وه نيأ» ليق

 ةغاقنإ يقع قربا ىف عا ديسلا تاو[ تبقا يفارحأ 0 اريرقب نأ «ناكملا نع

 لوئسملا ناكم نع اهب نومهفتسي «ةنكمألا عيمج عمجت ةظفل اوعضو ««؟ اذكو اذك

 ريغ يف اهولمعتسا دق مهنأ ريغ «ةملكلا هذه ىنعم لصأ وه اذهو .(نيأ»ب هنع

 مالعتسا دنع «نولوقي مهنأ كلذو .هل عضو امب اهيبشت ءاضيأ اعّسوت ىنعملا اذه

 .( ؟ريمألا نم نالف نيأ »و (؟ كنم نالف نيأ» :هلمعتسي# نم دنع ' مّلعتسملا ةلزنم

 نم نالف نيأ» اولوقي نأب نيتبترلا نيب قرفلا مالعتسا يف اضيأ هنولمعتسي دقو

 نوديرُي لب «عاقبلا يف رواجتلا قيرط نم لحم او ناكملا نوديرُي سيلو .«؟نالف
 «ةلزنمو ناكم نالف دنع نالفل» نولوقي كلذكو .ةلزنملاو ةبترلا نع ماهفتسالا

 بيرقتلا ىف ةجردلاو ةبتّرلا كلذب نوديرُيو ««نسح نالف بلق ىف نالف ناكم»و

 ١ .ةناهإلاو ماركإلاو ديعبتلاو
 نيأ ُهّنِلَي ىبنلا لوق ىنعم نإ لاقي نأ لمتحا «ةغللا يف اروهشم كلذ ناك اذإو

 اهتراشإب تلدو ءامسلا ىلإ تراشاف# ءاهبلق ىفو اهدنع هردقوو هتلزنمل امالعتسا هللا

 : ةلزنم ٌولعو ةعفر نع ربخُي نأ دارأ اذإ ؛لئاقلا لوق ىلع ءاهدنع ءامسلا يف هنأ ىلع

 «ءامسلا يف» اهلوق كلذك .رادقملا ميظع نأشلا عيفر وه يأ «ءامسلا يف نالف»

 ىلإ تراشأ امنإو .هب اهتفرعمو اهبلق يف هّلحم ىلع اهيبنت ءاهيلإ ةراشإلا قيرط ىلع
 اذه وحن ىلع ةرابعلا ةلالد لثم ىلع اهتراشإب تلدف «'ءاسرخ تناك اهنأل ءامسلا

 .لمعتسملا : باوصلا لعلو «لوصألا عيمج يف اذك ١.

 ىنعمو «نيتعنلا الكب ةراتو «ةيمجعأب ةراتو «ءادوسب ةرات ةفوصوم عجارملا يف ةيراجلا ١.

 785/1١1714(. حوت .«حصفت ال ءامجع») ةيبرعلا نسحُت ال تناك اهنأ اذه
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 هيبشتلاو ّدحلا يضتقي امم هريغ ىلع لمحُي نأ زجي# مل ءكلذك ناك اذإو . ىنعملا

 .فييكتلاو ناكملا يف نيكمتلاو

 ديرو ؛ءامسلا يف ىلاعت هللا نإ لاق اذإ «لئاقلا نإ لاق نم انباحصأ نمو

 نم متنمأء# © هلوق وحن ىلع ؛ةهجلا قيرط نم ال ةفصلا قيرط نم اهقوف هنأ كلذب
 . كلذ ركنُي مل « ]١1/510[ # ءامسلا يف

 فرع دق نوكي نأ لمتحيف ,ةئمؤم اهنإف اهقتعأ مالسلا هيلع هلوق امأف

 تامالع نم ةمالع يه يتلا اهتراشإ روهظ دنع كلذ نع ربخأف «يحوب اهناميإ
 ردقلا كلذ نأو ءاهلاح نم رهاظلا ىلع (ةنمؤم » اهامس نوكي نأ لمتحيو . ناميإلا

 لامعألا روهظ# كلذ دعب ربتعُي ال هنأو ؛هقتع داري نم ناميإ نم بولطملا يف يفكي#

 1 تادابعلاب ءاف ولاو

 ىنعملا اذه يف رخآ ربخ - "0

 هلع يبنلا لاس 'الئاس نأ يور ام ناكملا نع لاؤسلا باب يف ربخلا اذه ريظنو

 امو ءاوه هتحت ام ءامع يف ناك هيَ لاقف "ءامسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ لاقف

 . 'ءاوه هقوف

 ىلع هركنُي مل هنأ ريغ ««نيأ» ظفلب هريغ ُهتْيَق يبنلا لاس امنإ ربخلا اذهف

 الاؤس نوكي نأ نم برقأ اذهو .هللا نيأ هِيَ يبنلا لاق امنإ لوألا ربخلاو .لئاسلا

 ىنعمب (« يف» نوكي نأ لمتحي ءامع يف مالسلا هيلع هلوق نأ ىلع .ناكملا نع

 امكو «(اهقوف» يأ [؟ / 5 ] #4 ضرألا يف اوحيسف ف لجو زع لاق امك ««قوف»

 ةمدقم جم! 48١ ةروس ريسفت رت عجار ؛يليقعلا نيزر وبأ وه لئاسلا اذه . ١
 ةمظع 4١145851١9 ربط ؛ل١ يف بط ؛؟١ فلتخم ؛5١-4,١١ مح 41858 /1

 .؟1ا/5 ءامسأ ؛ظا١ ٠١< لأت ؛م6 5

 .هقلخ :وأ ءضرألاو تاومسلا : عجارملا يف . ١

 . ءاملا ىلع هشرع قلخ مث :عجارملا يف امومع انه فيضأ .'"
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 نم دارأ هنإ [ ١5/7371 # ءامسلا يف نم متنمأء# ظ ىلاعت هلوق ليوأت يف انلق

 .(اهقوف
 «ءامع يف» لاقي نأ وهو دملاب امهدحأ «نيهجو ىلع ربخلا اذه يور دقو

 يف» لاقي نأ وهو اروصقم# يورو . قيقرلا باحسلا وه# ةغللا يف ءامعلاو . ادروادم

 نكي ملو هدحو ناك هنأ ىنعملا نوكي نأ لمتحا ءاروصقم يوُر اذإف# .' (ىمع

 امك مدع وه ام ىرُي نأ ةلاحتسال اعّسسوت ىمعلاب مدعلا هّبشف .هاوس ءيش هعم#

 الو تحت الو قوف الو هاوس ءيش نكي مل هنإ لاق هنأكف . ىمعلاب ىري نأ ليحتسي

 .ءاوه

 هيلع انلوأت ام وحن ىلع هليوأت ليبس ناك «دملاب «ءامع يف ناك هنإ ليق اذإف

 تعنلاب هل ةقرافُلاو ريبدتلاو رهقلا ىنعمب كلذو ,# ءامسلا يف نم متنمأء# 9 هلوق

 . ةهجللاو لحما يف زيحتلا# نود ةفصلاو
 ىلع هّلمح ناك ءادحاو ىنعم ّصخي امم ظفللا نكي ملو انلق ام لمتحا اذإو

 نوكي نأ زوجي الام ديدحتو ليطعتلاو هيبشتلا ىلإ يدوي ال هنأل «ىلوأ انلق ام

 .هللا ءاش نإ همَّلعاف .ادودحم

 ىنعملا اذه يف رخآ ربخ -”8

 يبنلا دنع ليربج ناك : "لاق كلام نب سنأ ىور ام ربخلا اذه لكاشي اممميو

 تكرت نيأ لاقف رخآ هءاجف نيضرأ عبس يف لاق انبر تكرت نيأ لاقف كَْلَم هاتأف هِيَ

 رخآ هءاجو قرشملا يف لاقف كلذ لثم هلأسف رخآ هءاجف تاومس عبس يف لاقف انبر

 . برغملا يف لاقف انبر تكرت نيأ هلأسف

 .نيتءارقلا نيتاهب رارقإلا ( ظ١ ٠٠0 لأت ) يدهم نبال مث ( 5١5 فلتخم ) ةبيتق نبال قبس . ١

 نب نيدلا ردبل ليطعتلا لهأ ججح عطق يف ليلدلا حاضيإ باتك يف روكذم ربخلا .؟

 قيدنز نم عوضوم لطاب ثيدح اذه» : ةعامج نبا لاق 7559154٠١(. مالسلا راد ) ةعامج

 . يجلثلا باتك نع هلقن كروف نبا نأ حجرملا نمو .«هلهأو نيدلاب بعالتي
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 هليوأت ركذ

 ىلاعت هللا نأب# لوقلا نم هيلإ نوبهذي ام ىلع كلذ لمح يجلٌّقلا# نأ ملعا

 يف يذلا وهو 9» لجو زع هلوق يف ةيآلا هيلع تلد ام ريظن هنأ معزو ءناكم لك يف
 تاومسلا يف هللا وهو له ىلاعت هلوقو 2[ 84 / 571 4 هلإ ضرألا يفو هلإ ءامسلا

 لك يف هللا نأب لوقلا# يف 'راجنلا بهذم بهذي ناكو .[/714 ضرألا يفو

 لاقي نأ زوجي ال هنأ لجأل ركنُم اندنع ليوأتلا اذهو . "ةلزتعملا بهذم وهو «ناكم

 عضو امو « يف» ىنعم رهاظ نأ لّبق نم ءناكم لك يف وأ ناكم يف» ىلاعت هللا نإ

 هلوق امأف .رهاوجلاو ماسجألا يف الإ حصي ال كلذو «فرظلاو ءاعولا وه ةغللا يف هل

 زع هللا نأ انباحصأ دنع هانعم نإف «4 ضرألا يفو تاومسلا يف هللا وهو : هركذ زع

 ضرألاو تاومسلاو .«ضرألاو تاومسلا يف نيعقاولا مكرهجو مكرس ملعي » لجو

 حصي# الو . لجو زع هلل لحم امهنأ ال ءامهيف نيعقاولا رهجلاو ٌرسلا لاحم يه

 هلوقب لصوي نأ نود * ضرألا يفو تاومسلا يف هللا وهو لف ىلاعت هلوق ىلع فقولا
 .[؟/51© مكرهجو مكرس ملعي 5 ىلاعت

 اولاقف لوقلا اوقلطأ لب ملعلا هيف ركذُي مل ذإ «ربخلا ىنعم امف :لئاق لاق نإف

 ؟ «ضرألا يف»و («تاومسلا يف»و (« برغملا يف)و « قرشملا يف »

 «قوف» ىنعمب ( يف) لامعتساو ءاهقوف هنأ هانعمف «ربخلا اذه حص نإ :ليق

 يأ [7/91] 4 ضرألا يف اوحيسف ٍظ لجو زع هلوق هنم «"رشتنم ةغللا يف رهاظ
 :نورسفملا لاق 17١/7١[« 14 لخنلا عوذج يف مكتبّلصأل 3: هلوق هنمو ««اهقوف»

 « ءامسلا يف نم متنمأء# 5 ىلاعت هلوق لوأتُي هيلعو . « لخنلا عوذج ىلع هانعم

 باتكو 2١517١ يفسنلل ةرصبتلا عجار «ملكتملا راجنلا دمحم نب نيسحلا ينعي ١.

 .0٠76و 58,1951 ةرهاقلا «يودزبلا رسيلا ىبأل نيدلا لوصأ

 .١ح ”ه هالعأ عجار . ”

 - ظ١١ لأت ) يدهم نبا نع سبتقم «هل ةتبثملا دهاوشلا عم «4 يف » نأشب حرشلا اذه .*

 .(واكلك
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 « يف» لامعتسا ةغللا يف ارهاظ ناك اذإو .«اهقوف نم ) كلذب دارا ن3 1

 لاقو ]5١/571[ © هدابع قوف رهاقلا وهو و ىلاعتو كرابت لاق دقو «« قوف» ىنعمب
 قوف» ىلاعت هللا نأ نوملسملا قلطأو [ 00/١71 مهقوف نم مهبر نوفاخي 9

 .ىلوأ كلذ ىلع هّلمح ناك ؛(هقلخ

 4 هلإ ضرألا يفو هلإ ءامسلا يف يذلا وهو إف ىلاعت هلوق اضيأ لوأتي هيلعو
 : 'ءارعشلا ضعبل مهضعب دشنأو . (هلإ ضرألا قوفو هلإ ءامسلا قوف» يأ

 دخن عالج يف "يدلك
 .(ةلخن عذج ىلع ) هانعم

 ةيقوف ىلإ هب عجرن مل «(« قلخ ام قوف» هركذ زع هللا نإ انلق اذإ ءانأ ملعاو

 لب ءاهنم ءيشل ةّسامملاب اهيلع فارشإلاو ةفاسملاب ةنكمألا ىلع عافترالاو ناكملا

 ءاهيلع لوتسم اهل» رهاق هنأ هب داري نأ# امهدحأ ؛نيهجو لمتحي اهقوف هنإ انلوق

 تنم ىلع هزاع يبل حف اهنركو اول هرهك لوجباتو اهم هكردق ةطاخنإل نابت
 ةفصلاب اهل نيابُم هنأ ىنعم ىلع اهقوف هنأ هب داري نأ ىناثلا هجولاو . هتئيشمو هملع

 ال ةجاحلاو ةفآلاو زجعلاو صقنلاو تبحلا نم تاندحلا ىلع ررجباام ناو: تعنلاو

 نأ ةغللا يف فراعتم اضيأ اذهو .هب هفصو زوجي الو هيلع كلذ نه ءيش حصي

 . ةلزنملاو ةبترملا ةعفر كلذب دارّيو ««نالف قوف نالف» لاقي

 «ثلاثلا# هجولا عنتمب# امنإو .اعيمج نيهجولا ىلع ( هقلخ قوف» لجو زع هللاو

 هنإ انلق اذإو . ةعقب نود ةعقبب صاصتخالاو ةهج ىف زّيحتلا ىنعم ىلع نوكي نأ وهو

 ىلع «اهيف : هنأب لوقلا قالطإ ليوأت يف اضيأ انلق :هجولا اذه ىلع «ءايشألا قوف»

 ,وا 5١ لأت يف هلماكب تيبلا . ١١5,7 و 7717, ناسل رظنا «لهاك يبأ نب ديوس وه . ١

 يسفتلا لهأ ةداع نمو .اعَّدجأب الإ ُناَبْيَس تسطع الق :هزجعو ءاذه ائباتكل نيتخسن يف امك
 .(7,/91-9/8 دربملل لماكلا اضيأ رظنا) 7١,7٠١ يف هب داهشتسالا

 . سيقلا دبع ىلإ بوسنملا وه «يدبعلا) . ؟

 . ليوطلا نم .*
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 يذلا هجولا ىلع نيفرحلا نيذه بقاعت ةغللا قيرط نم انيأر# دقو «ىنعملا اذه لثم#

 .رعشلاو نآرقلا يآ نم هدهاوشا#* انركذ

 لاؤس - مو

 هنأ ىنعم ىلع ضرألا يفو ءامسلا يف هنإ لاقي نأ متزجأ اذإف :لئاق لاق نإف

 ؟ ىنعملا اذه لثم# ىلع ناكم لك يف هنإ لاقي نأ نوزيجُتفأ ءاهقوف#

 يف اندنع سايقلل سيلو «عمس هب قطنو رثأ هب درو ام كلذ نم قلطُت امنإ : ليق
 وحن ىلع هليوأت قيرط ناك ء«ربخلا اذه حص نإ :انلقف .هوجولا نم هجوب لخدم كلذ

 هنأ انوفلاخُم معز امنإو .# ءامسلا يف نم متنمأء» ]© هركذ زع هلوق يف ةيآلا ليوأت

 مهنم انقفاو نم ىوس «دري مل وأ ربخ هب درو «ناكم لك يف هللا نإ لاقي نأ بجاو

 ىلاعت هللا نأب هجولا اذه ىلع فيقوت الو ءاصوصخ فيقوتلا نع# هئامسأ ذخأ يف

 مهانعم ناك «ريبدتلاو ملعلا ىلإ كلذ قالطإ يف اوعجر ام# ىتمف .ناكم لك يف

 لكل رواجُم ىلاعت هللا نإ لاقي نأ غوسي ال هنأ ىرت الآ .هنم اعونمم ظفللاو احيحص

 ؟ هل رّبدُم كلذب ملاع هنأ ىنعم ىلع هيف نكمتم وأ لاح وأ ّسامُّم وأ ناكم

 «هتالص يفو «هراد ءانب يف نالف# » :مهلوق ليبس ىلع# اذه نإ مهلوق امأف

 نم وه متركذ# ام نأل ءاطخ اضيأ اذه :ليق «هرّبدي# هنأ ىنعم ىلع «(هلمعو

 «اديز ربقلا تلخدأ»و « يسأر يف ةوسنلقلا تلخدأ» مهلوقك ؛بولقملا مالكلا

 سأرلاو ربقلا يف ديز#و فخلا يف لجرلا لخدت امنإو «( يلجر يف فخلا تلخدأ»و

 اذه لثمو . لمعلا يف وه هنأ ال «هيف ءانبلاو نالف يف لمعلا كلذكو# .ةوسنلقلا يف

 لعجُت امنإو زاجملا نم عون هنأل ءالصأ لعجُي نأ حصي الو ساقني ال ام# مالكلا يف
 .لخدم كلذ يف سايقلا لامعتسال# ناك اذإ اهيناعم جرختستو «لوصألا قئاقحلا

 يف هبهذم بهذ نمو يجلتلا# لوق داسف ىلإ ةراشإلا يف يفكي ردقلا اذهو

 .هيف هبهذم لثم ىلع ربخلا اذه لمحو ناكم لك يف ىلاعت هللا نأب لوقلا قالطإ

 ١ .هللا ءاش نإ هّمّلعاف
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 ليوأتلا يضحقي امثرخآربخ ركذ- 4٠6

 اا سورا يحل فرخ د د كش
 ظئاق موي يف ةالف ضرأ يف هتلحار تّلض اذإ دبعلا نم دبعلا ةبوتب حرفأ ُهَلَل : 'لاق
 حرف اهدجو اذإو كالهلاب نقيأ هتلحار تّلض ' اذإ هدازمو هداز اهيلع هتلحارو

 . هتلحار دوجوب دبعلا اذه نم هدبع ةبوتب احرف دشأ هللاف كلذب

 دجاسملا لجرلا ؛ أطي ال : "تي يبنلا نع ةريره وبأ ىور ام اضيأ هريظنو
 بئاغلا لهأ شبشبتي امك " جرخي ىتح 'هيلإ هللا ”شبشبتي الإ ركذلاو ةالصلل

 . مهيلع مدق اذإ مهبئاغب#

 هليوأت
 نم «رورسلا ىنعمب حرفلا اهنم ؛هوجو ىلع برعلا مالك يف حرفلا نأ ”ملعا

 4 اهب اوحرفو ةبيط حيرب مهب نيرجو كلّقلا يف متنك اذإ ىتح إف لجو رع هلوق كلذ

 ١. ةبوت سم يف «ضعب نع اهضعب ادج ةفلتخم ظافلأب نكلو «دنسلا اذهب ربخلا يور ©
 ) ل لأت ؛ه09/970 رمر ؛؟هلو 709,4 مح 8 قاقر رد ؛(فوقوم ثيدحك

 يف ربخلا سفن ىلإ فلؤملا ريشيسو . يدهم نبا نع هصفو هصنب لوقنم ءىرخأ ةرم ءانه هظفلو
 هباتك رخآ ) 5915 (. 1

 .اذإف :لأت يفو ءاهلك لوصألا يف اذك .؟

 ناسل ؛ظ١ 59 لأت 44١ 4,5 بيرغ ؛4 57و 758,5 مح ١9( 8 48٠١ دجاسم جم ."
 230941 8 لربك ؛؟؟51/5

 .نطوت ام :( طقف جم يف ) وأ ءنطوي ال :عجارملا يفو ءاذك .
 .رشبتسي :هاندأ كلذكو .رشبتسا :(طقف ) لأت يف .

 . (هل :طقف جم يف وأ ) هب : ةيداعلا ةياورلاو ,ح الخ ام ءلوصألا يف اذك .5

 مح يف امك لوصألا ةيقب يف .558,5 محو لأت يف امك ءلوصألا ضعب يف اذك .

 . ةرابعلا تفذُخ عجارملا ةيقب يفو . ( هتيب نم جرخي نيح نم : بيرغ يف ) جرخسي نيح : 25
 نبا نع - لج وأ لق - سبتقم «ةيناثلا ةرقفلا ةياهن ىلإ انه نم «يتآلا عطقملا لك .8

 .(ظا 45 لأت ) يدهم
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 زاوج يضتقي هنأل لجو زع هللاب قيلي ال ىنعملا اذهف .«اهب اورس) يبي 7

 ءرشألاو رطبلا ىنعمب حرفلا اهنمو . كلذ نع ىلاعت ةعفنملا لينو هيلع ةجاحلاو ةوهشلا

 ال هللا نإ ف هلوقو .[؟؟/ 0171 # مكاتآامب اوحرفت الو ىلاعت هلوق كلذ نم

 ينعي# ]٠١/1١١[2 6 روخف حرفل هنإ 99 هلوقو «[75/578] 4 نيحرفلا بحي

 : 'رعاشلا لوق هنمو .رشألاو رطبلا حرف كلذب

 ياكل وتوم يمال مرطملا
 .«يندعاسو رهدلا ينقفاو نإو رشأ الو رطبب تسلو» يأ

 لجو زع هلوق كلذ نم ءاضرلا ىنعمب نوكي نأ حرفلا نم ثلاثلا هجولاو
 رسي نم ناك املو .«نوضار» يأ [57/5] 4 نوحرف مهيدل امب بزح لك 9

 لمحُي ربخلا ىنعمو .ضار»# هب هنأ ىنعم ىلع حرف هب هنإ ليق ؛هيضر ددقف ءيشلاب
 هللا نأ كلذ ىنعم نوكيو . لجو زع هللاب ناقيلي ال رورسلاو رطبلا نأل ,« كلذ ىلع

 .هتلاض# دجو نم اضر نم دبعلا ةبوتب ىضرأ ىلاعت
 هبر يفاوُي هنأ مولعملا يف نمب قلعتي امنإ انلوصأ ىلع اضرلا لصأ نأ ملعاو

 نوكي نأ يضر دقف هيصاعم نم ةبوتلل هللا هقّفو نم نأو «ةعاطلاو ناميإلا ىلع#

 نمع ايضار اندنع هركذ زع هللا لزي ملو .ةدابعلاو ةعاطلا هنم الوبقم ريخلا ىلع اباثُم

 نوكتو .ربلاو ريخلاو ناميإلاب هيلع اينثُم احدام هل ايَكْرُم ناميإلا ىلع تومي هنأ ملعي

 «بوتيل دبعلا ىلع بئاتلا وه لجو زع هللا نأ انفيرعت انركذ ام ىلع ربخلا ةدئاف

 ]1١١4/5[. © اوبوتيل مهيلع بات مث 9 لجو زع هللا لوقل

 قّفومْلاو# دابعلا لامعأل قلاخلا وه لجو زع هللا نأ لوقن ام ةحص ىلع لديو#

 ناك اذإو .رشلا يف لمعتسُي نأ حلصي ال ريخلا يف لمعتسُي ام نأو ءاهنم ريخلل

 هللا اضر نع ةعاطلا نأو اضرلا يف لوقن ام ةحص فيرعت ربخلا اذه دافأ ءكلذك

 دقعلا ؛ 85 ؛ دربملل لماكلا ؛ 470 ءارعشلاو رعشلا رظنا «يرذُعلا مرشخ نب ةبدُش وه ١.

 رظنا ) ثيعبلا ىلإ وأ ارش طبأت ىلإ اضيأ بسنُي دق تيبلا نأ ريغ . ",4١ و ديرفلا

 .(؟١581و ؟ال١,5 رابخألا نويع

 :ليوطلا نم.
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 نّم نأو هل هقّفوُيو هيلع هنيعُي يذلا وه هنأو «دبعلا نعال ءدبعلل لصحت ىلاعت

 .قيرطلا هل رّسيت ءىشلاب# ّرسي نم نأ امك كلذ قيرط هل رّسي كلذل الهأ# هملع

 ْ .ةلاحلا كلتب ةفصلا هذه تلَثُم كلذكف

 هانعم نأ كلذو ؛ةشبشبلا يف هيَ هلوق لوأتي اضيأ انركذ ام وحن ىلعو
 برعلاو .هنم رّسيت امل (؟ ) ريسيتلا#و لصحي امب اضرلاو حرفلا ىنعم براقُي
 اذإ «حرف شب شه نالف :٠ نولوقيو .«احرفو ةشاشهو ةشاشب نالفل تيأر :٠ لوقت

 هللا نأ ربخلا ىنعم نوكي ةقيرطلا هذه ىلعو .هب ايضار هل ثدحي اميف اقلطنم ناك

 مهل رسيو هيلع مهناعأو «ةالصلاو ركذلل دجاسملا نيئطاولا ءطو يضر دق لجو زع

 احيا اذ هنفاع دلع دقي يت امبف نيددلالا هر هيلع مرر مفا يكرتلا
 . هل شبشبت » :كلذ دنع هل لاقيف .هب اهّلحيو هل اهاضري يتلا هرومأ ريسيت يف

 اهقاذأف ظ هركذ زع هلوق ىلإ ىرت الأ . تاراعتسا مهمالك يف برعلل نأ ملعاو

 لصأ ناك نإو «رابتخالاو ءالتبالا ىنعمب [١١؟/171 4 فونلاو عوجلا سابل هللا

 ْقُذ ١ :نولوقيو .«! هدنع ام ذو انالف ٌرظان» :برعلا لوقت كلذكو ؟ مفلاب قوذلا

 حرفأ هللاو هللا شبشبتيد# هلوق كلذك . اهتبالصو اهنيل ملعتل عزنلاب سوقلا

 يصاعملا نم هيلع بوتي نميف ةيضرملا لاعفألا راهظإ# ىلإ قيقحتلا يف هانعم عجري

 كلذ نكي مل نإو ,هسنؤُيو هرسي ام هل رهظ اذإ اندحأ لاحب اهيبشت «ةعاطلل هقَفوُيو

 . هلهأ نيب يراجلا فراعتملا باطخلاب ماهفألا ىلع بيرقتلا هب ديرأ امإو لجو زع هللاب اقئال

 ةدابعلاو ةعاطلاو# ةبوتلا ىف ظافلألا هذه رك ذب# ءدصق هِيَ نوكي نأ لمتحيو

 اعد اذإ انهلعف ىلع اح مو ةيوتلا يف ةرداَبلا يف ابيغرت «ركذلاو دجاسملا روضحو

 اهيلإ ةردابلاو اهلعف ىلإ يعاودلا رثكتل :ظافلألا نم هلثم ىلإ ىعدُي ام برقأب اهيلإ
 ١ . اهيف ظافلألا غلبأب# اهلهأ بطاخ اذإ

 ءاهب# ةفرعملا لهأ دنع ةتباث ةحيحص يناعملا قيقحتو تاراعتسالا هوجو نإ مث

 هركذ لج هيلع زوجي يذلا حيحصلا ىنعملا وه دارملا نأ ليحُي الو مهيلع سبتلي الف

 ١. نم ) اضيأ عطقملا اذه ١ لأت ) يدهم نبا نع داكي وأ هصنب لوقنم ( «ملعاو ١ 59ظ -

 ا

 أ



 ثيدحلا لكشم مك

 امم هلعفو هتاذ فاصوأ نم هب هركذ لج هللا# فصُو امرئاسك اذهو .زوجي ال ام نود
 قيليو هفصو يف* حصي يذلا هانعم هنم هل نوكيف «هقلخ نيبو هنيب اكرتشم عقي#

 نم شحوتسُي نأ بجي الو . هيلع زوجي امم هوحن هيلع يرجأ اذإ هريغلو همكحب
 نم حيحصلا نع فشكي رظنلا نأل ,عمس هب درو اذإ ظفللا اذه لثم# قالطإ
 ىلإ ليبس ال عمسلاو ءاهعفد نكمُي ال ةغللاو . هيلع نيمكحلا نم زئاجلا و نيينعملا
 ةقلطألا ظافلألا رئاسك هيف باوصلاو أطخلا نيب لصافلا مكحملا رظنلاو .حص اذإ هدر
 نم بيرق وه* كححضلا ظفل قالطإ نم درو ام ىنعم يف ليق امث انركذ امو . ةكرتشملا

 ١ .ىنعملا اذه

 ليوأتلا يضعقي اممرخآربخ ركذ 9١

 رابخأ ىف تيوُر ظافلأ# اضيأ ليوأتلا» يضتقي ام بابلا اذه لكاشُي امو
 ربخ يفو .ةوبص هل تسيل باش نم مكبر بجع : لاق هنأ هع يبنلا نع ةفلتخم

 نوداقُي موق نم انبر بجع : "لَم يبنلا نع اضيأ* يورو .ءاتلا مضب [ ٠١/7 4 تبجع لب ”ءارقلا ضعب أرق دقو . 'مكطونقو ”مكلإ نم مكبر بجع :'رخآ |

 نازيم ؛ 177 ءامسأ ؛ظ١ 15 لأت 5 /١١ ربط 4١5١14 مح :رماع نب ةبقع نع ١.
 . 451,١4 ناسل - ايئثزج -اضيأو ؛؟07/375070)١٠ عمجم ؛ 49,5

 .روك ذم ريغ دنسلاو . 54,1١١ ناسل ؟و١ 47 لأت 45١١ فلتخم عجار . ؟

 مكجيجضو مكتحايص نم لاق مكلإ نم ىور نمف . مكلزأ نم ىورُيو و :يدهم نبا لاق ."
 ناسل عجار ؛مكلزأ نم ةياورلا يف .«طحقلاو ةدشلا نم هانعم نإف مكلزأ نم ىور نمو (... )
 «ةيميت نبال ىربكلا ةيومحلا ةديقعلا ((بجع» نم الدب «كحضو عم ) اضيأو ه١
 . 478,١ ىربكلا لئاسرلا ةعومجم

 . مكايإ هتباجإ ةعرسو :ناسلو فلتخم يف فيضأو .لأت يف اذك .4
 امك ؛دوعسم نب هللا دبع اضيأ مهنمو .«ةفوكلا ءارق ةماع) - يربطلا بسح - مه.

 ؛واؤ؟ لأت؛؛48 5057.155 مح ا ١١/ 4 داهج دب :ةريره ىبأ نع .5
 84 هر١1 ناسل



 34 كروف نب ركب وبأ

 موقلا مهيلإ هللا "بجعي ةثالث : ' َُلَي لاق هنأ اضيأ يورو . لسالسلاب ةنجلا ىلإ

 ةالصلا ىلإ موقي لجرو نيكرشملا لاتقل اوًفطصا اذإ موقلاو ةالصلا يف اوفطصا اذإ

 .ليللا فوج يف
 يلاعت ٠ :هتأرمإل لاقف «راصنألا نم لجرب افيض لزن الجر نأ ' ةريرهوبأ ىورو

 ىتح حابصملا يئفطأف هيدي نيب ماعطلا تعضو اذإف# ! انفيضل ةليللا# يوطن ىتح

 : هَ لاقف هلي هللا لوسر ىلع# تودغ#و «كلذ تلعفف :لاق .2! هدحو لكأي
 نورثؤيو 8 :امهيف لجو زع هللا لزنأف .ةحرابلا امكعينص»# نم هللا بجع دقل

 .[9/59] # ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع

 كلذ نع باوجلا

 هقهري نأ# هب دارملاف ءاندحأ يف لمعّتسا اذإ ءبجعتلا ىنعم لصأ نأ ملعا

 هتفص يف لبق اذإو .هناحبس هللاب قيلي ال امم« كلذو ءهملعي مل امه همظعتسي رمأ
 0 دحأ هب داراف « بّجعت ١ وأ «بجع» ىلاعت

 بجعتي امل مظعُم بجعتملا نآل «هربكو كلذ ردق مظع امث هنأ# داري نأ امإ

 نيهجولا دحأ هب قلي# مل ءنوكي#و ناك امب املاع ناك امل «هناحبس هللا نكلو .هنم

 يف ريبكتلاو هل ميظعتلا# رمأ يقبف .املاع هب نكي مل امب ملع كاردتسا يضتقي يذلا
 .هلهأ دنع#» بولقلا#»

 ١. الخ ام ) ظفللا سفنب . يردخلا ديعس يبأ نع ١ صقن عم ) ؛ 4,77 ءامسأ :( (بجعي (

 مح ؛555/119 رمر :رخآ ظفلب .و4١؟ لأت 7, 6١و 405 88 نس ؛(لماك ريغ نتم)

  4زنك ؛؟!/11-9// ةعيرش ١  4755248و 15849.

 . كحضي :عجارملا ةيقب يف امك «باوصلاو ,يدهم نبا طخ فلؤملا داعأ ! اذك .؟

 ءامسأ 2 ) ٠١ راصنألا بقانم خب :رخأ ظافلأبو .ظ ١45 لأت :ابيرقت ظفللا سفنب .'"

 51١. فلتخم 417/7 ةبرشأ سم 4( 788,7/59,59 يف طس -) 5,59 ريسفتو (8

 هللا نم بجعتلا ىنعم يف اوفلتخا دق سانلا نإ» :نيليوأتلا الك ركذ دق يدهم نبا ناك . ؛

 مهلعف مظع لب يأ # تبجع لب هناحبس هلوق هنمو ؛هدنع مظع يأ بجع ىنعم موق لاقف
 امك ةقيقحلا ىلع بجعي سيلو ابجع هامسف باثأو يضر بجع ىنعم نورخآ لاقو .يدنع

 . (ظ١ 49 لأت ) «هلالج لج هنع ايفنم ركملا ناك نإو # هللا ركميو لاق

 ه1١



 ثيدحلا لكشم 8م

 هلبقو هيضر دقف ءيشلا هبجعأ نم نأ لجأل «لوبقلاو هل اضرلا كلذب داري وأ

 .ههركيو هطخسي امم بجعي نأ حصياالو

 ظفللاب اهنع ربخأ «بولقلا يف لاعفألا هذه رادقأ ميظعت هَ يبنلا دارأ املف

 . اهيلإ ةردابملا يف ابيغرتو اهلعف ىلع اًمح ,ميظعتلا يضتقي يذلا

 ىىاتلا مضب [ ١1 /717] # تبجع لب 9» أرق نم ةءارق يف «ىلاعت هلوق امأف

 مهنع ربخأ امل ,مهبجع ىلع مهازاج هنأ هب داري نأ امإ . نيهجو#دحأ ىلع هليوأتف

 هذهو .[؟/0٠5]:# بيجع ءيش اذه اولاقو مهءاج امل قحلا نم اوبجع مهنأ

 : 'لئاقلا لاق امك «همساب ءيشلا ءازج ةيمست يف ةفورعم برعلل ةقيرط

 "نيدمالا ليت قرت ليكتت ١ ٠٠ اتباعارخلا تيجب اللا
 «[914/5١؟] © مكيلع ىدتعا ام لثمب# هيلع اودتعاف إ5 ىلاعت لاق امكو

 .اهمساب يناثلا ىَّمسف [ 1١٠ / 5 ] # اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ل لاق امكو

 هنايب ىضم ام وحن# ىلع كلذ ةقيرطو . ُهنكَي ىبنلا هب داري نأ ىناثلا# هجولاو
 تضرم هلوقك وه هب دارك او . هسفن نع ربخلا نوكيو اصيصخ هّيلو ركذي هنأ يف لبق
 هلوقكو «[ 01 / ]4 هلوسرو»# هللا نوذؤُي نيذلا نإ ىلاعت هلوقكو «يندعت ملف
 . «(انءايلوأ اوبضغأ مهنأ )ىنعملاو [ 55 / 551 © انوفسأ املف 9:

 4 تبجع لب # *حيرش دنع تأرق# : "قيقش لاق . ةءارقلا هذه نوركنُم ركنأ دقو

 . ”(ملعي ال نم بجعي امنإ .ءيش نم بجعي ال ىلاعت هللا نإ) لاقف ( 7(

 ١ . يلامأ ؛5١ 4,7 رابخألا نويعرظنا ,يبلغتلا موثلك نب ورمع وه ١ و هال 47317 4141037

 ؟81/ ءامسأ ؛١5,ه ديرفلا دقعلا .

 .رفاولا نم .

 لئاو وبأ وه قيقشو .يدهم نبا نع لوقنم ؛لصفلا ةياهن ىلإ انه نم ؛عطقملا اذه .*

 . يدنكلا ثراحلا نب حيرش يأ .

 .(ملعي مث ملعي ال نم كحضيو بجعي امنإ) 5١١: فلتخم عجار .ه
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 نب هللا دبعو «هملع هبجعي ءرعاش احيرش نإ» لاقف "ميهاربإل كلذ تركذف : 'لاق

 . «ءاتلا َمضب 6 تبجع لب لوقي ناكو هنم ملعأ دوعسم
 نم انأ تبجع لب" دمحم اي لُق» :هانعم ريدقت نإ# "ةغللا لهأ ضعب لاقو

 : 'رعاشلا لاق ام هلثمو .هيلع مالكلا ةلالدل رمضأف «( 'ىلاعت هللا ةردق

 عنطأ» ّملُهْلُك ابْنَ يَلَع يعّدَت راّيخلا م ” تقلع ْدَق

 عزْنُف#« َنماعْرُْق ُهْنَعَرَمَم عرفَألا س أرك يسأر تار نأ نم

 'يعرشسأ#و يعطنأ يايا رم
 .هيلع مالكلا ةلالدل كلذ## رمضأف ( يعرسأ#و ىئطبأ اهل لاقي ١» يأ# دارأ

 هيبشتلا هرهاظ مهويو# ليوأتلا يضتقي ام رخآ ربخ ركذ - ؟

 اهنإف# حيرلا اوبست ال :"لاق هنأ# هلع يبنلا نع يور ام كلذو

 هنأ هلق هنع يور ام وهو ءرخآ ظفل * يف يورو . نمحرلا سفن نم

 ١. يف طس ؛ 47ه ءامسأ عجار ءشمعألا لاق :حيحصلاو ؛لأت يفاذك ١7,337 // 515,8 .

 . يعخنلا مي ميهاربإ يأ . 3

 . مضلاب ٌتبجع لب ءارق نم (! اذك ) نييرصبلا ضعب :لأت يف .

 لاق ) 55-14 ١91١/1١1501١, ضايرلا ؛هناويد عجار «يلجعلا مجنلا وبأ وه رعاشلا . ؛

 يف نيلوألا نيتيبلاب يسوطلا دهشتسا .( مجنلا يبأل يرابنألا نبا اندشنأو :يدهم نبا انه

 ظحاجلل ناويحلا يف ناريخألا ناتيبلا دروو . 84,78 يف يرشخمزلا امهيلإ حلو 7,٠

 . 701,8 ناسل يف امك « 479-44,

 . تحبصأ :ةروهشملا ةياورلاو .( ف يف ةكّرحُم اذكو ) لوصألا مظعم يف اذك . ه

 .رجرلا نم . 5

 يف١)؟)اضيأو ؛و١اا لأت ؛١5؟ فلتخم يف  عوفرم ثيدحلا نأ يأ  اذك .

 نب ّيبأ نع افوقوم ىورُي دق ربخلا نأ ريغ .روكذم ريغ دنسلاو ؛؟75,57 ناسل ( «( ثيدحلا

 .1517 ءامسأو ٠١١١ 8 نس يف امك «بعك



 ثيدحلا لكشم 9

 اذه : "لاق هنأ رخآ ظفل يف يورو . نميلا لبق نم مكبر سفن دجأل ينإ : "لاق

 .ةعاسلا ”مكاتأ»# يفتك نيب هدجأ يبر سفن

 هليوأت

 لمعتسُي دقو «سفنتلا ىنعم ىلع لمعتسُي دق برعلا مالك يف سَفَتلا نأ ملعا
 .سيفنتلا ىنعم ىلع اضيأ

 افّوجُم ناك اذإ (ةسوفنم سْفَت١ مهلوق يف وهف ءسفنتلا ىنعم يف يذلا امأف
 ةلاحتسال كلذ## ربخلاب دارا سيلو .ءيش دعب ائيش# نسقنلا هني جرجا ايتتي

 فيكو . نا ساما ياسو د ب ا اك

 « دّمّصلا) ليوأت نأ مهدنعو «ءسفنتلا ىنعم ىلع كلذ نأ ةهّبشُلا ةيمسجلا يعدت
 ؟ فوجأ نم ءيجي سفنتلا# امإو .*'فوجاب سيل يذلا تّمصملا

 فورعم كلذو . سيفنتلا ىنعمب ناك سفنتلا# ىنعمب سّفَتلا# نكي مل# اذإف

 سيفنتلا يف اديز تملك »و (هنع تجّرف١ يأ (نالف نع ْتسّفن#« » مهلوق يف

 يفو .”(هنع ٍجّرف» يأ (! هبرك نالف نع هللا س ٌفنو :لاقيو .(هميرغ نع

 مكبر سفن دجأو ةينامي ةمكحلاو نامي ناميإلا نأ الأ : هلماكب ربخلا نتمو ) ةريره يبأ نع ١.

 : دنس ريغ نم ظفللا سفنب 4009/151١ رمر ؛541,17 مح 4791١7 بيرغ : ( نميلا لبق نم

 ليفن نب ةملس نع ءرخآ ظفلبو . 757,57 ناسل 474 8 تازاجم ؛ظ ١17 لأت 45١7 فلتخم

 8 7 ربط : (انهه نم نمحرلا سفن دجأ ينإ نميلا ىلإ هرهظ لوم وهو لاقو ) ينوكسلا
 . 1517 ءامسأ ؛ "568

 عقي ملو كروف نبا هاور رخآ ثيدح » : ىلعي وبأ يضاقلا هيف لاق . فورعم ريغ ثيدح .”

 ١514,١(. لاطبإ) (هقيرط يل

 مكتتأ :حيحصلا لعلو «ةحضاو ريغ ةءارقلا نأ ريغ .« يبر) وه اندنع « مكاتأ) لعاف .*

 . 557 يلي اميف رظنا .ةعاسلا

 5١9. تالاقم عجار . ؛

 نبا مث ةبيتق نبا نع سيتقم - جّرفو سّقن ءجَّرْقو سقت نيب ةاواسملا يأ - ريسفتلا اذه . ه
 .يدهم
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 .ةمايقلا موي ةبرُك هنع هللا سفن 'نيدمؤملا نم ةبرُك بوركم نع سفن نم : 'ربخلا
 نأ هجولا اذه ىلع هانعمف ,نمحرلا سفن نم حيرلا# هيَ هلوق ىنعم امأف

 هللا نأ ”ربخلا يف يور دقو . مومغملاو بوركملا نع اهب حّورُيو اهب هللا جّرقُي امم حيرلا
 احير مهيلع انلسرأف ا هناحبس لاقف بازحألا موي حيرلاب يم هيبن نع جرف هناحبس
 نيب عفادت الب ةداعلاو فرُعلا يف لوادتملا مالكلا نمو .[ 4/7 اهورت مل ادونجو

 لبق# ةحسف يف تنأو» يأ «( !كرمأ نم سفن يف تنأو لّمعا» مهلوق ناسللا لهأ

 ْ . ( ثداوحلا نم كلذ هابشأو ضرملاو مرهلا

 دلبلا يف تّبه اذإ ءاهنأ حيرلا سفن نمو . بركلا اهب هللا» جّرفُي امم حيرلاو
 تاقوألا ضعب ىف تّبه اذإو ؛ريسملا رفاسُملل تباطأو ءابولا تبهذأ ءرجاوهلاو ٌراحلا

 زع هلوق كلذو ىلا نذإب راجشألا تحقلا اهضعب يف تبه اذإو ءباحسلا تأشنأ

 حايرلا ترثك اذإ : لوقت برعلا تناكو .[7/ ١5146 حقاول حايرلا انلسرأو ٍ» لجو

 اجرف#:و ةّفخ اهميسنتل دجو ؛ٌنوزحم وأ ٌليلع# حيرلا مّسنت اذإو .ريخلاو بصخلا رثك
 : ؟رعاشلا لوق كلذ يف نودشديو . دجي امم

 ١. بدأ دب :رخآ ظفلب «ةريره يبأ نع  /5٠/5دودحرت ؛4١455 8 4947185؛بر١9/

  8نآارقإف ٠١ تاءارقوأ ١١/  8مح ؛؟؟ه 8 /1١/ةمدقم جم 4794ه ,035507751

 ددةرى؟١أاه.

 ( «ةبرك نيدمؤم ا نم بوركم نع٠ ) حيحصلا بيترتلا دجوي الو ءلوصألا مظعم يف اذك .؟
 .اهنم دحاو يف الإ

 نمو» نم - عطقملا لكو .و107١ لأت ( ةبيتق نبا نع الوقنم )و ١١5 فلتخم عجار .*
 بيرغ ) ةبيتق نبا نع ؛هصنب بلاغلا يفو ءلوقنم - « حير انل سيل» ىلإ «لوادتملا مالكلا

 .(ظ ودلال لأت ) يدهم نبا ةطساوب ( 599-90

 ناسل اضيأ رظناو 55١. جارف راتسلا دبع قيقحتب هناويد عجار «يرماعلا نونجم ا وه . ؛
 .وزع ريغ نم 1
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 ثيدحلا لكشم هذ

 "اَهُموُمْه ْتْلَجَت 'ِموُمْغَم ِبْلَق ىَلَع ْتَمّسَتَت ام اَذِإ حير# اًبّصلا ّنِإَفِم

 بصخأ ايداو تيار امف «نيلبج نيب داو نطب ىلع تمجه : ”برعلا ضعب لاقو

 او بصخأ مكيداو» :مهل# تلقف . ةّرفصُم مهناولأو ةجّيهُم هلهأ هوجو اذإو .هنم

 .(! حير انل# سيل» :مهنم خيش يل لاقف .«! بصخلا لهأ نوهبشُت ال متنأو

 سيفنتلا ىنعم ىلع اسّمَن حيرلا بهم يف لعج لجو زع هللا نأ نبي امم اذهو

 ريخلا اهضعب بهمب نرقو «بولقلا ىلع ةلمتشملا مومهلاو بركلا نع جيرفتلاو

 .نمحرلا سفن نم حيرلا نإ# هلوق لوأتي اذه ىلعف .نادبألاو داسجألل حالصلاو

 «لعفلا قيرط نم ةفاضإلاو . حيورتلاو سيفنتلاو جيرفتلا اهيف هللا لعج ام يه# يأ

 .اهب# سيفنتلا نرق#و كلذك اهلعج هللا نأ ىنعملاو

 جيرفت دجأل ينإ» :هانعمف ,نميلا لبق نم مكبر سفن دجأل ينإ هلوق امأف

 كلذو . (نّمَيلا لهأ لبق نم يايإ هترصنب يتبرك نع هسيفنتو ينع لجو زع هللا
 ىذأ نم هيف ناك ام مالسلا هيلع هيبن نع هللا سّفن راصنالاو# نورجاهملا هرصن امل

 ُهلْلَع ناكو .راصنألاو نَّمّيلا لهأ نم نيرجاهملا يديأ» ىلع هللا مهلتقو «نيكرشملا

 ةمكحلاو نامي ناميإلا : ؛لاق هنأ هِيَ هنع يورو ءنّمَّيلا لهأ حدمي ناك ام اريثك

 . ةينامي
 نأ هانعمف ؛ةعاسلا مكاتأ# يفتك نيب هدجأ يبر سفن اذه هني هلوق امأف

 لبقتسم يف مالسلا هيلع هدجي ناك ام كلذو . ( يداؤف نع ىرسو يبلق نع فشكو

 هل لجو زع هللا دّدجُي يذلا فاطلألاو فيرعتلا دئاوفو نيقيلا حور دئاوز نم هتاقوأ

 .نوزحم دبك :ناسلو لأت يف امك «بيرغ يفو . طقف لوصألا ضعب يف اذك ١.

 .ليوطلا نم .؟
 .( 355,7 ناسل اضيأ عجار ) ةبيتق نبا لوق ىلع «يبتُعلا وه .

 ؛9978 8 /10؟ وأ 7١ بقانم رت ؛40-/. ناميإ سم ؛!,7 بقانم خب : ةريره يبأ نع .

 .خلا ؛١ 4 ةمدقم رد
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 نم ةفاضإلاو ؛هنع هب سفن يذلا وه هنأل «برلا سفن كلذ ىمسف .مالسلا هيلع
 .ريبدتلاو كلما قيرط

 «فوجألا تافص نم سفنتلا ناكو ءسيفنتلاو سفنتلا سّمَنلا ظفل لمتحا اذإو
 صوصخم هجو» ىلع ةمعتلم ءازجأو# ةقصالتم اماسجأ الإ نوكي ال فوجألاو
 جيرفتلا وه يذلا سيفنتلا ىنعم ىلع لمحُي نأ بجو «لجو زع هللاب قيلي ال كلذو

 .هللا ءاش نإ هّمّلعاف .مومهلاو بركلا نع

 هيبشتلا هرهاظ مهويو ليوأتلا يضتقي امم رخآ ربخ رك ذ - 9#

 نم وهو «تاقثلاو تابثألا نم مهددع رثكي يذلا عمجلا هاور# ام كلذو

 .لقنلا لهأ دنع هتحص ىلع عّمجْلاك بابلا اذه يف ثيدحلا ريهاشم

 لوؤي «ةقرتفم رابخأ يف ةرياغتم ظافلأب هَ هللا لوسر نع يوُر ام كلذو

 نإ :لاق هنأ ملسو# هيلع هللا ىلص هنع يور ام وهو . دحاو ىنعم ىلإ كلذ عيمج

 يفو «'ةليل لك يف :رابخألا ضعب يفو ءايندلا ءامس ىلإ لزني لجو زع هللا

 .ربخلا ."هيطعأف لئاس

 هليوأت ركذ

 نأ وه»# .هليوأت يف انعورش لبق « «كلذ يف ملعت نأ بجي ام لوأ نأ ملعا

 نوكي نأ امإ :نيهجو دحأ نم# جرخي ال امم ىلاعت هللا فاصوأ عيمج ج نأ ملعت

 معطم نب ريبج نع امك «قرطلا نم ريبك ددعبو عجارملا نم ريثكلا يف ؛ةريره يبأ نع ١.
 . تماصلا نب ةدابعو

 ؛5؟8,” مح ١91١/ 8 4١785 ةماقإ جم ؛!ل89 8 /59 وأ "8 موصرت :ةشئاع نع .؟

 للع ؛777/155 حوت ؛39//7/837 5 هجر :ركب يبأ نعو .59010 8 ١؟ زنك ؛516 8 ١ للع

 .155-ا١1451 58 "رنك ؛559,5 نازيم 49١5 ؟

 47,1١74 ةالص رد عجار ؛معطم نب ريبج ةياور يف ( سكاعملا بيترتلاب نكل) اذك .*

 .1955 8 ؟ ربط ؛5١8 ةعيرش ؛١5١8 5/18 حوت 4١1١١17 8 نس 481,4 مح
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 ظافلألا نم ءيش قلطُي ال هنأو ؛هلعفي لعفل وأ ؛هب تماق ةفصل وأ هسفنل اهقحتسا
 باتكلا يف فيقوتلا دورو# دعب الإ نيلصألا نيذه نم ةعرفتملا هئامسأو هفاصوأ يف

 اذه ةّلدأو .هوجولا نم هجوب كلذ يف سايقلل لاجم الو ةّمَألا قافّتا نعو ةنسلاو

 ناك ذإ اهركذ عضوم اذه سيلو ءِبتّملا يف ركُذ دق امث# اههوجو# حرشو بابلا
 نع ةيورملا رابخألا يف تدرو يتلا ةلكشملا ظافلألا هذه يناعم ىلع هيبنتلا ضرغلا
 ال ام كلذ نأ مهمّهوتل# عدبلا لهأ اهدحجيو . .هيبشتلا مهوُي امم هع هللا لوسر

 وأ ديدحت وأ هيبشت هيف نوكي نأ ريغ نم حيحص ليوأت ىلع لمحي# نأ نكمُي

 رابخألا هذه نم دري ام لق هنأ ملعاو .هب قيلي ال امب هركذ زع برلا فصوو فييكت

 يف تدرو اذإ ءيهو «باتكلا يف ةدوجوم اهرئاظنو الإ ظافلألا هذه لاثمأ نم#

 قيلي يذلا هجولا ىلع ةجّرخُم ,حيحصلا ليوأتلا ىلع مهدنع ةلومحم «باتكلا
 رئاسك# مهلوصأل مهنم ةضقانُم اهولطبأ «رابخألا يف تدرو اذإو ؛ىلاعت هتافصب
 الو باتك اهب دهشي مل امم ةدسافلا مهئارآ ىلع ةينبملا مهبهاذم يف مهتاضقانُم

 مهفافختساو هي هللا لوسر ننس مهدحجل كلذو .ةّمألا قافّتا اهيف ناب الو «ةنس

 [8؟/9] 4 هرون ّمتي نأ الإ هللا ىبايو 8 مهتاياورب مهتناهتسا#و لقنلا لهاب#
 .مهتاضقانُمو مهيزاخم رهظيو

 نم مهناينب هللا ىتأف 9» لجو زع هلوق باتكلا يآ نم ىنعملا اذه يف درو اممف

 للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له لجو زع هلوقو «[7/ 171 © دعاوقلا
  افص افص كّللاو كبر ءاجو إف لجوزع هلوقو «[ 7١١/7 ]4 ةكئالملاو مامغلا نم

 كلذ عيمج فيضأ اذإ «لوزنلاو ءيجناو نايتإلا نيب قرف ال هنأ ملعاو . 1

 لقعُي كلذ عيمج نأ «ناكم دعب اناكم يذاحّتو لقتنتو كرحتت يتلا ماسجألا ىلإ
 . 'ناكم لغشو ناكم غيرفت يه يتلا ةلقثلاو ةكرحلا وه يذلا ىنعملا اهرهاظ# نم

 هنأب هفصو# ةلاحتسال ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا هب قيلي ال ام يلإ فيضأ اذإف

 يف كلذ حصي ملو# «سامُم وأ نكمتم وأ# هانتم وأ دودحم وأ مسج وأ رهوج#

 لغشو اناكم ْغّرف نم كرحتملا نإ لوقي ناك » : كرحتملا يف ذ لثامم ديدحت يرعشألل ناك . 1

 .( 7391 درجم) (هريغ
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 قيلي ام بسح ىلع ءيجماو نايتإلا نم هيلإ فاضُي ام ىنعم ناك «ىلاعت هفصو
 ربخلا هب# دروو هيلإ لوزنلا فيضأ اذإ ءكلذكف . باتكلا هب درو اذإ هتفصو هتعنب

 لمح ام وحن ىلع هانعم لمحُي هنأ باب يف ؛هتحصو هلقنو هتياورب قوثوملا حيحصلا
 . باتكلا ىف هفاصوأ ىف# ركُذ اذإ نايتإلاو ءيجلا ىنعم هيلع

 الرد قر لا طلو ريتا اهو ىف رو ام مف انباع دلل 1 ناك أذإو

 يف هلثم لامعتسا ركنُي ال يذلا ىنعملا ىلع هركذ لج هفصوب قيلي يذلا هجولا ىلع
 يف لورتلا ةظفل»# اندجو اّنأ كلذ نمف . هلثمب ربخلا دري نأ الو هانعم لثم يف ناسللا

 2 دورس صخب اه هلق ةدع نكت مكر :ةفلطتس قام اع لمس م ةكللا

 جيرختلاو ليوأتلا لمتحاف ىنعملا كرتشم هاندجو لب «هريغ ىلإ هنع# لودعلا نكمُي ال
 . بيترتلاو

 ءامسلا نم انلزنأو 9 هناحبس هلوق يف كلذو «لاقتنالا ىنعمب لوزنلا كلذ نمف

 ىنعمب لوزنلا كلذ نمو .ليوحتلاو ةلقثلا ىنعم ىلع [ :8/55] © اروهط ءام
 حورلا هب ملعأ يأ [ ١97/551 4 نيمألا حورلا هب لزن ف لجو زع هلوقك ؛مالعإلا
 لجو زع هلوق يف كلذو# «ةرابعلاو لوقلا ىنعمب اضيأ لوزنلاو . ُهَيَي ادمحم نيمألا

 نيذلا نيكرشملا نع هركذ زع هب ربخأ اميف [ 37/71 © هللا لزنأ ام لثم َلزنأس

 ىلع لابقإلا ىنعمب اضيأ لوزنلاو .«لاق ام لثم لوقنسو اولاقف نآرقلا ةضراعُم اوعذا

 نإ :نولوقي مهنأ وهو :مهفرغ يف يراجلاو مهلوق يف لمعتسملا وه كلذو ء'ءيشلا
 .اهّيند ىلإ اهنم لبقأ يأ (اهفاسفس ىلإ اهنم لزن مث قالخألا مراكمب ذخأ انالف

 امع نالف دنع نالف ةلزنم تلزن» :نولوقي مهنأل «ةبترملاو ةجردلا ناصقن يف هلثمو

 لوزن ىنعمب لوزنلا اضيأ كلذ نمو .هدنع هردق طحنا اذإ (اهنود امد: ىلإ تناك

 يأ ؛(نالف ودب انب لزن ىتح لدعو ريخ يف انُك دق» :مهلوق كلذ نم ؛مكحلا

 مهدنع عوفدم ريغ ةغللا لهأ نيب فراعتم لوزنلا ىنعم يف كلذ لكو .«مهمكح»
 .هانعم كارتشا

 ىلإ ناكم نم لاقتنالا امهدحأ «نيينعمب نوكي انم لوزنلاو) :7174 فلتخم عجار ١.
 . (ةيئلاو ةدارإلاب ءيشلا ىلع كلابقإ رخآلا ىنعملاو ( ... ) ناكم

5١ 
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 لهأ نمف ؛[ ؟5/ 511:4 ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو وف هركذ زع هلوق امأف
 ىلع «لزنأ » ديدحلا نإ لاق نم مهنمو .«ديدحلا انقلخو» هانعم :لاق نم ليوأتلا

 . لفس ىلإ ولع نم لقنلا ىنعم
 وه سيل نآرقلا لازنإ نإف ء[ ]١/51 « ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإل» هلوق امأف

 مالعإلا ىنعمب وه امنإو :مالكلا ىلع لاقتنالا# ةلاحتسال ليوحتلاو لقنلا ىنعم ىلع
 4 نينمؤملا بولق يف ةنيكسلا لزنأ يذلا وه ف هركذ زع هلوقو .ماهفإلاو عامسإلاو
 ظفل كلذ لب اليوحتو القن لازنإو لوزن# لك سيل هنأ نع اضيأ فشكي [ 4 / 3

 ىلع ءاضيأ هجولا اذه ريغ ىلع نوكيو ءاليوحتو القن نوكي دق «ىنعملا كرتشم
 بيترتلا بجو «ىنعملا كرتشم ظفللا ناك اذإو .ةغللا لهأ نيب دوهعملا فراعتملا
 اذإ هنأ ىرت الآ .هب قيلي ام بسح ىلع هيلإ فاضُلا روك ذملاب قيلي ام ةفاضإو
 مل ؛مالكلا ىلإ فيضأ اذإو ؛ةلقّن»# الو ةكرح نكي مل ؛ةنيكسلا ىلإ لوزنلا فيضأ
 ؟ كلذكف «ةبترملاريغت وأ مكُلا هب ديرأ اذإو ؛ناكم لغشو ناكم غيرفت اضيأ نكي

 ىلع الومحم لوزنلا نم هركذ لج برلا هب فصو ام ناك ؛كلذك ناك اذإو
 يف ثدحي ثدح باجيإ نم هتعنب قيلي ال ام هل يضتقت ال يتلا يناعملا هذه ضعب
 هوجو دحأ ىلع نوكي نأ وهو .اديدحت وأ اليثمت هل يضتقي وأ هقحلي ريغت وأ هتاذ
 ريك ذتلاب فاطعتسالاو ةمحرلاب ضرألا لهأ ىلع هلابقإ هب داري نأ امإ : يناعملا» نم
 ىتح هتعاطل# هقيفوتب هدعسأ نم ؛مهنم ريخلا لهأ بولق يف ىقلي يذلا هيبنتلاو
 . ةعاطلا ىلع لابقإلاو ةبانإلاو ةبوتلا يف شامكنالاو دجلا ىلإ مهجعزي

 مهفصو يف لاقف ءراحسألاب نيرفغتسملا حدملاب صخ دق لجوزع هللا اندجوو
 11/01١124 نورفغتسي مه راحسألابو نوعجهي ام ليللا نم اليلق اوناك و اضيأ
 وه كلذ# نوكي نأ لمتحيف .[ ١0/71 © راحسألاب نيرفغتسملاو » لاقو «([

 لهأل هدييأتو هتنوعمو هركذ لج هفاطلأ# نم رهظُي امع رابخإلا وهو «هب»# دارملا
 مههّبتُت# يتلا ظعاوملاو مهسوفن يف اهميقُي# يتلارجاوزلاب تقولا اذه لثم يف هتيالو
 .بيهرتلاو بيغرتلا ةوقب اهيلع
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 برض» لاقي امك «هيلإ فاضيف هرمأب رهظي العف كلذ نوكي نأ لمتحيو
 لعفلا هيلإ فاضيف «كلذب رمأ امنإو ؛«دلبلا يف مويلا# ريمألا ىدان»و («صللاريمألا

 مل ةغللا يف المتحم كلذ ناك اذإف .لصح هرمأبو رهظ هرمأ نع هنأ ىنعم ىلع

 ءادنلا اذهبو# ايندلا ءامس ىلإ لوزنلاب مهرمأي ةكئالم هركذ زع هلل نوكي نأ ركنُي

 (ّصللا ريمألا برض» لاقي يذلا هجولا ىلع لجو زع هللا ىلإ كلذ فاضُيف ؛ءاعدلاو

 . «دلبلا يف ىدان»و

 «ليوأتلا اذه دّيْؤُي امب هِيَ يبنلا نع ربخلا اذه لقنلا لهأ ضعب انل ىور دقو

 .نيطباضلا تاقثلا نم هنم عمس#» نمع هطبض دق هنأ ركذو «'لزني نم ءايلا مضب وهو

 هلمتحي ام هانركذ# املو رهاظ ههجوف «لاق امك اطوبضم اظوفحم كلذ ناك اذإو

 ش .دهاش ديم كلذل قفاوملا ليوأتلا نم

 اذك يف انلز ام :نولوقي مهنإ# انلق ام ىنعم ىلع نوكي نأ اضيأ لمتحيو

 ليوأتلا ريدقت نوكيف ؛مهرمأو مهمكح لوزن ىنعم ىلع ؛«نالف ونب انب لزن ىتح
 ريخلا لهأل بيغرت ىه ىتلا هلاعفأ نم ةليل لك يف ىلاعت هللا هلعفي امع رابخإلا هيف

 . فطعلا لهأل فاطعتساو ةعاطلا ىلإ ىعاودلا ىف ةدايزو «ريخملا ىف

 تاذلا مزلي امم نوكي نأ نم فصولا اذه نم هيلع قلطأ ام ُلخي مل اذإ «هنأ عم ْ
 «تاذلا مزلي امم كلذ نوكي نأ لطبو»* «لعف لجأل بجي امم نوكي وأ لعف لجأل ال

 يعازوألا نع انل يور دقو . هلعفي لعف لجأ نم هب فصوي ام كلذ نوكي# نأ بجو#
 قلإ ةنم ةراشإ اذه: .«ءاشي اماقللا لعفي» لاق ءربخلا اذه نع لفس هياةللا هجر
 سنأ نب كلام لاق : لاق كلام بتاك بيبح ركذو .هركذ زع هنم رهظي لعف كلذ نأ

 . "(لوزي ال مئاق وهف ءوه امأف ؛رحس لك يف هرمأ لزني ٠ :ربخ لا اذه يف هيلع هللا ةمحر

 اذه ظفحُي ال٠ : ىلعي وبأ يضاقلا لاقو .ةءارقلا هذه لثم ىلع عجرم يأ يف رثعن مل ١.
 758,١(. لاطيإ) «مضلاب كلذ ىور هنأ ثيدحلا باحصأ نم دحأ نع

 اذه سفن هضراعمل ازع يمرادلا نأ ظحالملا نمو .لوقلا اذه ةحصل اديكات دجن مل .؟

 مويقلا ىحلا هنأل ( ... ) هتمحرو هرمأ لزني امنإ هسفنب لزني ال هللا نأ ضراعملا ىعداف  :ريسفتلا

 1 .( 7078/5١ رمر) «لوزي ال همعزب مويقلاو
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 يمس ام رئاسك ءاهب فيقوتلا درو اذإ هلاعفأ ءامسأب لجو زع هللا ةيمست ركن انسلو

 هلوقو «[ 41/5١1244 ديأب اهانينب ءامسلاو إذ ىلاعت هلوق لثم ؛لعفلا لجأل هب
 عنصي ناك ام انرّمدو إف هناحبس هلوقو «[ ١54/3١14 مهبر مهيلع مدمدف 9 ىلاعت
 ]17//1١719[. # هموقو وعرف

 قالطإ يف ةَجُح ناكف .هعفد نكمُي ال يذلا حيحصلا ربخلا كلذب درو دقو

 هلمح بجوف «هب# قيلي ال ام يفن يضتقي نيينعملا نوبزّيمُم دهاش رظنلاو . ةيمستلا

 . اهانركذ» يتلا هوجولا ضعب نم هفصو يف حصي ام ىلع

 كلذ يف رخآ لصف -

 ام ىلعف ؛متركذ ام ىلع ربخلا يف لوزنلا يف يور ام متلمح اذإف :لئاق لاق نإف
 هلوقو «[7؟/151]#© دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأف إ» ىلاعتو كرابت هلوق نولمحت اذ
 نورظني له إ ىلاعت هلوقو «[ 77/4414 افص افص# كّلاو كبر ءاجو وف هناحبس
 ؟ [؟51/١١ 4 ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ

 اولّوأت مهنأ كلذ نمف .ةريثك هوجو ىلع يآلا هذه ملعلا لهأ لوأت دق :ليق

 « مهقوف نم فقسلا مهيلع ٌرخف دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأف ف لجو زع هلوق
 لوقي امك «باذعلا لاسرإب رامدلاو كالهلا يف لاصمتسالا هانعم ن 17
 نوديري سيلو أ هلصاتسا اذإ موب روضو دلتا ءاززك دلي تاطلملا ينال سانلا

 : 'مهضعب لاقو .ريمدتلا#و كالهلا هب نوديري لب ؛هدوهش الو هسفنب دلبلا هروضح#
 امب هلاعفأ ىّمسُي نأ هللو .انايتإ هاّمس ناينبلا يف هتهج نم لعف روهظ كلذب دارأ امنإ
 ْ :فارآ اه كلو لوف سفن يعي! ناو: ءاشي

 هلصأ نم مهناينب هللا مده : هانعم نإف » :ريسفتلا اذه سفن ةينعملا ةيآلا يف يربطلل ١.

 برعلا : لاقو «هلصأتسا هللا نأ هانعم امنإو لاصفتسالل َّلَثَم اذه : لوقي مهضعب ناكو(.. 2

 . «ءيشلا لصؤؤتسا اذإ كلذ لوقت

 . 5-4149 14/ ءامسأ رظنا «يرعشأللا ينعي . "



 549 كروف نب ركب وبأ

 :هانعم نإ لاق نم مهنمف «# افص افص كّلملاو كبر ءاجو # ىلاعت هلوق امأف

 ءاج » :لاق نم مهنمو .ءابلا ىنعمب انهاه واولا نأ معزو ««افص» كّلملاب كبر ءاج »

 صوصخما هرمأ نم تقولا كلذ هب صتخي امو ةمايقلا رمأ ديرُي# (١ همكُحو كبررمأ
 لهأ نيب عفادت ال هنأ لبق اميف اَنّيِب دقو .يواعدلاب هيف ةكرشلا عقت ال يذلا همكحو

 داري امو ««اذكب دلبلا يف ريمألا ىدانهو «صللا ريمألا برض٠ مهلوق يف ةغللا

 يذلا ظفللاب هيلإ لعفلا فاضُيف .همكح نعو هرمأب عقو لعفلا كلذ نأ كلذب

 انسمطف ا! طول موق ةصق يف لجوزع هلوق كلذ ريظنو .هآلوتو هلعف نم ىلإ فاضي
 ناك اذإو . لجو زع هللا رمأب ةكئالملل نيعألل سمطلا ناكو :[ 307/5 4 ]4 مهنيعأ

 دوهعملاو ةغللا يف فراعتملا ىلع نآرقلا يف باطخلا درو امنإو ,ةغللا يف افراعتم هلثم

 . كبر ءاجو ظ هلوق كلذ ىلع لمحُي نأ ركدُي مل ءاهلهأ نيب اميف
 دقف :# مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له و هناحبس هلوق امأف

 للظ يف باذعلاب هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له » : هانعم نإ ريسفتلا لهأ ضعب# لاق

 «هريبدتو هرمأ نع عقو اذإ هلعفب ءيشلا نع رّبعُي نأ ةغللا يف غئاس اذهو . « مامغلا نم

 دلب ناطلسلا#» لخد »و ؛.هشيج هيلإ لصو اذإ «نالف دلب ريمألا ىتأ» :مهلوقك

 .هرمأو همكح هيف ذفن# اذإ (اذك#

 ««مامغلا نم للظب» هب داري # مامغلا نم للظ يف 8 هلوق نإ مهضعب لاقو

 لهأ ضعب لاقو . "سابع نبا نع ريسفتلا ىف كلذ يور دقو «ءابلا ىنعمب ءافلا نإو

 تائافنلا رش نمو » أرقي ناك ايبارعأ نأ «ءابلا نم ءافلا لادبإب داهشتسالا يف ملعلا

 لدبي امم كلذ نأ هدنع ناك امل «ءافلا ناكم يف ءابلا رّيصف# [ 4/1١1 4 دّقْعلاب

 ضعب نم عمُس هنأ اضيأ» ىكحيو . ىنعملا فالتخا ريغ نم هبحاص نم امهدحأ

 لاقو .«! ءامسلا يف عّفرا» ديري «2! ءامسلاب ٌعَفرا» هبحاصل لوقي وهو بارعألا

 هانعم نإ [ ١/1١ ] © عقاو باذعب لئاس لأس ٍظ ىلاعت هلوق يف ليوأتلا لهأ ضعب

 ريغ نم توريب «رابجلا دبع يضاقلل نآرقلا هيزنت رظنا «ةلزتعملا دنع فولأم ريسفتلا اذه ١.
 .5550 9و 5140 ةسمخلا لوصألا حرش ؛455 خيرات

 .58و 84 هالعأ عجار .؟
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 ثيدحلا لكشم 1

 لدبيو ضعب يف اهضعب لخدي تافصلا فورحو .«عقاو باذع نع لئاس# لأس »

 . فلتخت ملو اهيناعم تبراقت اذإ ضعب نم اهضعب
 يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له إل هلوق يف دهاجُم نع حيجُن يبأ نبا ىورو

 هليوأتو . ' «ةمايقلا موي اهب هللا يتأي يتلا باحسلا يه» :لاق هنأ © مامغلا نم للظ

 .(مامغلا نم للظب » يتأي هنأ هانعم نإ هلوق يف سابع نبا نع يوُر ام ريظن اذه

 الإ نورظني له ف ىلاعت هلوق يف اضيأ هنع هللا يضر سابع نبا نع 'حلاص وبأ ىورو
 زع هللا نإو هديعوو هدعوب هللا مهيتأي » :لاق # مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ

 لوق لثم يور دقو . "« مهنع ةروتسم تناك رومأ نع ةمايقلا موي مهل فشكي لجو

 ١ . 'نسحلا نع سابع نبا
 ةباحصلا نع الوقنم ةيآلاو ربخلا ليوأت هيلع انلمح ام ناك اذإ هنأ ملعاو

 فشكناو ءانركذ ام ليوأتلا ملعتسملا سنؤيو هانلق ام دّيؤُي امم كلذ ناك «نيعباتلاو

 نأو «نآرقلا يف ةدراولا ظافلألا ليوأتك رابخألا يف ةدراولا ظافلألا ليوأت نأ رظانلل
 ظفل نم# باتكلا يف درو ام لمحُي نأ بجوو# اذإف .ةدحاو امهيف جيرختلا قرط

 كرحتملا دودحملا ةفص وه يذلا لاقتنالاو لاوزلا ىنعم ريغ# ىلع نايتإلاو ءيجملا '

 نم باتكلا هب درو ام ىنعم ىلع وه لب «ناكم دعب ناكم يف نكمتملا لقتنملا

 نيبو ةنسلاو رثآلا ةهج نم حيحص قيرط نم كلذ دري نأ نيب قرف الو «ءيجمناو نايتإلا

 قيلي يذلا هجولا ىلع ليوأتلا نم هيلع لمحي ام باب يف ؛باتكلا يف كلذ دري نأ
 . هللا ءاش نإ هّمّلعاف «بابلا 0 كلذ لع هن هللاب

 ١. طس 4558/5 بط عجار 475,1 .

 ؛١595701 نازيم عجار «ئناه مأ ىلوم ( ناذاب وأ ) ماذاب حلاص ابأ - حجرألا ىلع - ينعي .؟

 21501 بيذهت

 ءزجلاب قلعتي اميف - هيلإ برقألاو .ريسفتلا بتك نم يأ يف لوقلا اذه لثم دجن مل .'"

 باذعلا نم هدعو امب هللا مهيتأي :هانعم » : يسربطلا هركذ جاجزلل لوق وه  طقف لوألا

 .( باسحلاو

 نسحلا نع يورو ) :( ب“ 47,١455 نارهط ريوصت ) هريسفت يف يناتسرهشلا لاق . 4

 .(هٌؤواضقو همكحو هللا رمأ مهيتأي :لاق



 ل كروف نب ركب وبأ

 هيبشتلا هرهاظ مهوُيو ليوأتلا يضحقي اممرخآ ربخ ركذ- ؛ه

 انيف ماق : "لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ' ةديبع يبأ نع ةّرُم نب ورمع# ىور
 ضفخي ماني نأ هل يغبني الو ماني ال ىلاعت هللا نإ لاقف ”عبرأب ُهِّكَع هللا لوسر

 هّباجح ليللا لبق راهنلا لمعو راهنلا لبق ليللا لمع هيلإ عفرُي هعفريو طسقلا
 اهفشك ول# : "رابخألا ضعب يفو ."ههجو تاحبس تقرحأل اهفشك ول ءرانلا#
 .هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحّبس تقرحأل

 كلذ ليوأت

 ىلإ هانعم عجري امنإف «ربخلا اذه لاثمأ نم باجحلا هيف ركُذ ام لك نأ ملعا
 زع هللا نوكي نأ زوجي الو .مهيف هقلخي باجحب هنع نوبوجحم ا مه مهنأل «قلخلا

 هرتس ام نآل ءادودحم امسج وأ ارهوج هنوك ةلاحتسال ءابوجحم الو ابجتحم لجو
 امو «ةقرافملاو ةّسامملا هيلع ازئاج ايذاحُم ايهانتم نوكيو هنم ربكأ باجحلاف باجحلا

 ىلإ اولصوت# امثإ نيدّحوملا نأ كلذو .ةمئاق هيف ثدحلا ةمالع تناك كلذك ناك

 .دوعسم نب هللا دبع نب رماع يأ ١.

 يف رخآ ظفلو ( «عبرأب» ) ربخلا ءدب يف ظفللا سفنب .و١ 54 لأت :امامت ةياورلا سفنب . ؟

 :تافالتخالا نم ديزم عم .50 05. ةعيرش ؛1417/7-0٠44 حوت ؛؟١8/1 هجر :هرخآ

 .هاندأ عجار

 ١57٠/ رمر ؛؟585//5 هجر ؛594 ناميإ سم يف اصن يور امك «تاملك عبرأب يأ .'“

 ةمدقم جم ؛7597 ناميإ سم عجار «تاملك سمخب :ىرخأ ةياور نتمللو . 887 8 نس ؛ ها

 .١؟١ 8 ةمظع ؛. 4 ةعيرش ؛4!/5١ حوت ؛5.ه,؛ مح ١/ 8 4١98

 ولو ) عجارملا يف ةبلاغلا يه ىرخألا ةياورلا هذه نأ عقاولاو .رونلا :لوصألا مظعم يف .5

 ةياورلا نكلو .( 7١4 ةعيرش ؛557 ناميإ سم يف امك «نيتءارقلا نيب ددرت ةاورلا ضعب نأ
 نأ امك «كروف نبا صنل لصألا وهو يدهم نبا صن يف تدرو يتلا يه ( «رانلا١) ىلوألا
 .(... ) يأ رانلا هباجح هلوق ىنعم ) : ”٠١ ىلي اميف ةروص ىلجأب اهدكؤ يس هسفن فلؤملا

 . .«روتلا هباجح :رابخآلا هذه ضعب يف يورو

 . طقف كانهو «لأت يف ربخلا نتم ىهتنا اذكه .ه

 ! بسحف يدهم نبا ءانثتساب «ةاورلا مومع دنع :عقاولا ةقيقح يف .5
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 ناكو «؛ثداوحلل الحم ةدودحم ةيهانتم اهودجو ثيح نم ماسجألا ثدحب ملعلا

 يذلا ميدقلا ىلع ثدحلا ةلالد موقت نأ زوجي نلو . اهثدح ىلع اليلد اهيلع اهبقاعت

 .ادوجوم لزي مل
 ىلع كلذ لمحُي نأ بجو «هنع انفشك امب# احيحص لصألا اذه ناك اذإو

 مهبر نع مهنإ ًالك # هركذزع هلوق هدّيؤيو كلذل دهشيو .هانررقو ِهاَنيب يذلا عونلا

 مهيف قلخ امل هتيؤر نع نيبوجحم راُّكلا لعجف# .[ ١5/8114 نوبرجحم ذئموي
 ملعاو . بوجحلا وه هنأب الو باجتحالاب هسفن فصي ملو ءاهنم عنملاو باجحلا نم
 نم ريمألا نع عنمي نمل لاقي كلذل#و .عنملا وه ةغللا يف باجحلا ىنعم لصأ نأ

 نيّنيعلا نع»# ناعنمي نيّذللا نيّبجاحلل ليق كلذكو .«بجاح و هنذإب الإ هيلإ# لخدي
 .امهب امهتطاحإل

 عنملاو . هتيؤر نع عونمم هنأ هيف ىنعملاف ؛هبر نع بوجحم رفاكلا نإ انلق اذإو*

 قّقحُي يذلاو .هدوجول# ةيؤرلا تفتنا دجُو اذإ# «ةيؤرلا ٌداَضُي ىنعم ةيؤرلا نم
 نع بئاسلا نب ءاطع ىور . 'هنع هللا يضر يلع نع يور ام انليوأت هيلع ام دّيؤيو

 بجتحا يذلاو ال» :لوقي وهو باصقب رم هنأ يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 نع بجتحي ال هللا نإ ! باصق اي ءكحيو» :ىلع هل لاقف .«! قابطأ ةعبسب

 بجتحي ال هللا نإ عمل اي » :لاقو ةّردلاب هالع ايلع نأ 'رابخألا ضعب ىفو .«!هقلخ

 لاق هنأ "رابخألا هذه ضعب يفو .(! هنع هقلخ بجح نكلو# «ءيشب هقلخ نع

 تفلح كنأل ءال» :لاقف «(؟ نينمؤملا ريمأ اي «ينيمي نع رّفكأ الوأ » : ىلعل باّصقلا

 . 'هلثم يلع نع يرّتخَبلا يبأ نع ءاطع نع مصاع نب يلع# ىورو .« ىلاعت هللا ريغب

 ١. ظا ه8 لأت نع ةسبتقم ءاهدنس عم «ةيتآلا ةياكحلا .

 ريغ اهلصأو .لأت يف ( ١54 دعب اميف اهدحو اهركذ داعيس يتلا ) ةياورلا هذه تسيل .؟

 . فورعم

 . يدهم نبا نع لوقنم - ةيناث - اذه .*

 «ركذلا ةفنآلا ةيناثلا ةياورلل قباطم هنأ لمتحملا نمو .رخآلا دنسلا اذه لأت يف دري مل . 4

 ١89. دعب اميف فلؤملا همهويس امك



 .١٠ كروف نب ركب وبأ

 لهأ كلذ لّوأت دقف«.ههجو تاحّبس تقرحأل اهفشك ول هني هلوق امأف

 نع هتمحر فشك ول» يأ اهفشك ول هلوق ىنعم نأ ركذ ديبُع وبأ مهنم «ملعلا
 . (رانلاب# هنع بوجحملا هجو نساحم تقرحأل ) 'يأ ههجو تاحبس تقرحأل ««رانلا

 اذه نأل ءلجو زع هللا ىلإ ال بوجحلا ىلإ .ههجو تاحّبس هلوق يف «ةدئاع ءاهلاف
 .ايجلهم أ رجم نركر نأ ليضتست هنأ انزكد اذ ناعم 7# ىيليال فصرلا

 .(اهب# ايوجحم هقلخ لعج » يأ رانلا هباجح هلوق ىنعم : مهضعب لاقو

 .رونلاو رانلا ىنعم توافتي سيلو .رونلا هباجح :رابخألا هذه ضعب يف يورو

 قلخلا لعج هنأ# وهو .قلخلاو لعجلا قيرط نم هيلإ باجحلا يف# ةفاضإلا ىنعمو
 ا توكل

 هللا بجتحا : "لاق هنأ رمع نبا نع يوُر ام نولمحت اذ# ام ىلعف :اولاق نإف

 ؟ ةملظو رونو ةملظو رائب عبرأب هقلخ نم»
 لجو زع هللا نأ هانعم نأ كلذ ليوأت يف ملعلا لهأ ضعب ركذ دق :ليق#

 هبد# مهتفرعم تناك قلخلل اهرهظأ ول تايآ هل» :لاقف هلئالدو هتايآب هسفن انفرع

 © نيعضاخ اهل مهقانعأ تلظف # هناحبس هلوق يف ركذ امك «"نايعلا ةفرعمك

 ريسفتلا اذه بسدي مل يدهم نبا نأ الإ ءظ١ 58 لأت نع ايفرح لوقنم يتآلا عطقملا ١.

 ( ضراعم ١ نأ ( حوضولا مامت ىلع سيل صنلا نأ عم ) كلذ عم ودبيو . هريغ ىلإ الو ديبع يبأ ىلإ
 .51710-ه575/ 117١ رمر عجار .هلثم ليوأتب لاق دق ناك يمرادلا

 ءامسأ ؛١١؟ ىطلملل هيبنتلا 4١17٠١ 8 ةمظع 4513/11/7 رمر ؛؟1 87/50 هجر .؟

 1 هلم

 / ١585 رمر عجار :هضراعمل يمرادلا هازع يذلا - ةبراقم تارابعب - وه ريسفتلا اذه .*

 نع عيكو ىور :لاقف هقلخ نع اهب هللا بجتحا يتلا بجحلا يف ضراعملا نعط مث ): 5

 رونو رانب عبرأب هقلخ نع هللا بجتحا رمع «نبا>) نع دهاجم نع بتكملا ديبع نع نايفس
 بجحلا كلت نوكت نأ لمعحي :لاقف هنم كحْضُي اريسفت ضراعملا هرسفف . ( اذك )رانو ةملظو

 لعلو ءاذك ) يهف هتالالدب مهفّرع ذإ فورعملا دحاولا هنأ هتفرعم ىلع لئالدو اهنوفرعي تايآ

 :حيحصلاو ءاذك ) اهب نايعلاك مهتفرعم تناكل قلخلل ترهظ دق ول تايآ ( هلف :باوصلا

 .((هب



 ثيدحلا لكشم 1

 يأ رانلاب بجتحا هلوق ىنعم» : 'يجللا# عاجش نب دمحم لاق « 3

 ةفرعمك ريصت ىتح هتفرعم ىلع لدتو لوقعلا رهبت ىتلا تالالدلا كلت نود# اهقلخ

 باجتحالا ىنعم ناك «يجلّتلا#« ركذ ام ىلع هليوأت لمُح اذإ ءربخلا اذهو . "(نايعلا

 ىلإ ةقيقحلا يف عجريو . ةلالد نم رهظأ ةلالد#و ةلالد قوف ةلالد لعج هنأ قلخلا نع

 بجتحي هنأ ال «ةيؤرلاو ةفرعملا عناوم نم مهيف هقلخي امب قلخلا بجحي هنإ انلق ام

 .اهفنتكيو اهب طيحي امل ةيواحلا ماسجألاب راتتسالاك راتتسا باجتحا

 يف اهنأل ءاضيأ تاثدحملا يف ةقيقحلا ىلع بجحت تسيل ماسجألا نأ ملعاو

 لصألا ىلع «هب# ةفرعملل ةعنام الو ىطغُلا روتسملا بوجح ا ةيؤر ةعنام ريغ ةقيقحلا
 نم عنمي ام هتنياعُمو هتيؤرو ءيشلا ةفرعم نم عناملا نأ كلذو .انيهاذم نم حيحصلا

 حصي ال كلذو .هدوجو ٌداضي يذلا وهف كلذ نم عنمي امو «هتنياعُمو هتفرعم دوجو

 نم اعئام الو اعنم مسجلا نوكي نأ حصي الو ؛نيّبقاعتملا# نيّداضتملا نيضرعلا يف الإ

 هجو ىلع داضتو فانت مسجلاو ضرعلا نيب نوكي نأ حصي ال هنأ لجأل الصأ ضرع

 وه ثّدحملاو ميدقلا يف ةفرعملاو ةئياعملا نع بجحي يذلا نأ اذهب نابف . *هوجولا نم

 . ”هب# عونم وه نمل ةيؤرلاو ملعلا بقاعُي دوجوم ىنعم وه يذلا عنملا

 رتاوس نم ءيشب ابوجحم ميدقلا الو ثّدحُْلا نوكي نأ حصي ال كلذ ىلعف

 نع باجح اهنإ ةرتاسلا ماسجألا هذهل لاقي امنِإو .ةطيحّلا ةفنتكملا ةيطغُلا ماسجألا

 ام مساب يّمُّسف هدنع ثدحي#» ةيؤرلا نم عنملا نأ لجأ نم هءارو امله ثّدحْلا ةيؤر

 ١. ةيآ ءامسلا نم مهيلع لّرنن أشن نإ :ةيآلا ءدبب ركذنلف .

 . يمرادلا ضراعم هسفن وه هلعل .

 يأرك همامتب وهو 2١159 ص - ظافلألا سفنب ابيرقت - فلؤملا هرركيس عطقملا اذه لك .*

 .يجلثلا

 روصقم داضتلا مكح نإ لوقي ناكو » : 759 درجم عجار «يرعشألا بهذم ناك اذكه . 4

 .(«اهل دض الو داضتت ال رهاوجلا نإو ءضارعألا ىلع

 ءاهلحم يف هتيؤر دض دوجو الإ ىرُي نأ زوجي ام ةيؤر نم عنمي ال) : 87 درجم عجار .ه
 . «هتيؤر نم عناملا كلذ دوجو لجألف ىرُي نأ زوجي امث ىرُي ال ام لكو



 ١٠ كروف نب ركب وبأ

 ىري ال هناحبس ئرابلا نإ مهلوق يف ةلزتعملا انباحصأ طّلغ كلذلو .هدنع ثدحي

 «'ةّقرلاو ةفاطللاو دعّبلاو باجحلا عافترال ةعاسلا هانيأرل ءاّيئرم ناك ول هنأ لجأل

 قلطُي اإو «ةقيقحلا ىلع عنم الو باجحب سيل عنمو باجح هنإ اولاق ام نأ كلذو

 .هدنع ثدحي عنملا نأ لجأل ازاجم هيلع كلذ
 هللا نأب قّقحُتو ءباجحلا ظفلب ةدراولا رابخألا هذه ليوأت ْبّترف كلذ ىلعف

 قلاخ عنام وه امنإو «ةقيقحلا ىلع ابجتحم الو ابوجحم نوكي نأ حصي ال هناحبس

 نم هب هبجح نمل اباجح هلعج هنأ»# ىنعم ىلع هيلإ باجحلا فاضُيف ؛باجحلل
 هيلع ءاوتحالاو راتتسالا قيرط نم ال ءلعفلا قيرط

 ليوأتلا يضتقي اممرخآ ربخ ركذ -5

 ةقرتفم ظافلأب هم هللا لوسر نع ريثكلا عمجلاو ريفغلا ّمجلا هاور»# ام وهو

 نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورت : لاق هنأ وهو «ةفلتخم نطاوم يف ةقفتم ناعمو

 06 ”هتيؤر يف نوُماضتال : اهضعب يفو «' هتيؤر يف نوٌراضُت ال ردبلا ةليل رمقلا

 ةيؤرلا نم عناوملا يفو . 557-551 ةسمخلا لوصألا حرش الثم عجار ةجحلا هذه لوح ١.

 برقلا يه تايئرملا ةيؤر نع ةلوقعملا عناوملا نأ انملع دقو ١١7,4 : ١ ينغملا يف رابجلا دبع لاق

 . 1 درجم اضيأ عجارو .(ةقرلاو ةفاطللاو باجحلاو طرفملا دعبلاو طرفملا

 نم الدب «نوماضت ١ لاق يدهم نبا نأ ءانغتساب ءظ١ ٠١ لأت يف ربخلا يور اذكه .؟

 يبأ نع امإ ءرخآ ظفلب ثيدح يف «نوراضت » ةياورلا تدرو امنإ رمألا ةقيقح يفو .«نوراضت »

 خب ) يردخلا ديعس يبأ نع وأ ( 47٠ 8 /15 ةنس دب ؛5١ دهز سم ؛ 57 قاقر خب ) ةريره
 له (... ) :يلي امك بيرقتلا ىلع هنتمو «( 705 نامبإ سم 43,74 ديحوت 4/6, 4 ريسفت

 هنود سيل ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له ( ... ) باحس اهنود سيل سمشلا يف نوراضت

 .امهدحأ ةيؤر يف نوراضت امك الإ ةمايقلا موي مكبر ةيؤر يف نوراضت ال مكنإف ( . .. ) باحس

 عجار هللا دبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع روهشملا ثيدحلا يف اصوصخ اذك .*

 رت 441159 8/١159 ةنس دب 45١١ دجاسم سم ؛ و ١,54 ديحوت ؛؟55و ١5 تيقاوم خب

 يفاضيأاملقو .خلا؛50و 750,4 مح ؛1١/ 8 ١5/ ةمدقم جم 8/١5 4705١ ةنج

 8/١7 ١174(. ةمدقم جم 47504 8 / 11 ةنج رت ) ةريره يبأ نع ربخ
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 ثيدحلا لكشم 1

 يفن ىنعم ىلع افخم اضيأ يور دقو ؛ةّماضملا ىنعمب وه يذلا نوُماضن نم ميم

 ةّراضلاو ةّماضْلا ىنعم ربخلا اذه نم هيلع فقوُي نأ بجي يذلاو . 'مهنع ميضلا
 عجري ال كلذ نأو ,ردبلا ةليلرمقلا ةيؤرب هتيؤر هيبشت هجوو# هل نيئارلا نع ةيفنملا
 . ةيؤرلا ىلإ عجري لب يئرملا ىلإ

 كرابت هللا نأ "يور هنأ وهو ءاذه نم لكشأ ظفل رخآر بخ يف يور دقو

 يف نونوكيف روفاك نم بيثك ىلع ةدجلا لهأل ةعمج موي لك زربي ىلاعتو
 .”تارينلا يف» اوعراسف الأ ةعمجلا ىلإ مهريكبت ردق ىلع برقلا

 كلذ ليوأت

 ةيؤر قيقحت الإ هب دصقي مل رمقلا نورت امك مكبر نورت هلوق نأ ملعا
 هنأك ىتح «ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت كلذ ليصحت لب «يئرملاب يئرملا هيبشت ال «نايعلا
 امك يأ# ءردبلا ةليلرمقلا مكتيؤرك# ةمايقلا موي ىلاعت هلل مكتيؤر نإ» :لاق
 بير هيف مكجلاختي# الو ردبلا وه هنأرمقلا ةيؤر يف ردبلا ةليل نوّككشت ال مكنأ

 هنورت ام نأب نيقيلا اهعم لصحي ٌةنياعُم ةمايقلا موي هركذ لج هللا نورت كلذك «ْنظو ٠
 هتيؤر يف نوراضُت ال هلوقب كلذ قّقحو . . ٠ ءيش هلثمك سيل يذلا# هلإلا دوبعملا وه

 . هتيؤر يف نوّماضُت ال هلوقبو
 امك ضعب ىلإ مكضعب مضني ال» يأ هتيؤر يف نوُماضُت ال هلوق ىنعم اماف#

 «هتيؤر بلطل فّلكت ريغ نم ةرهج هنورت لب ءرهشلا سأر لالهلا ةيؤر يف نومضنت

 يه فيفختلاب ةءارقلا ( ١4 ديحوتو ١5 تيقاوم خب يف يرابلا حتف ) رجح نبا بسح ١.

 . ةلضفملا

 -) 9159 8 9 ربط ؛؟٠59 8 نس ؛ 5714/1١74 رمر عجار ءافوقوم دوعسم نبا نع .؟
 .(118/١18)/؟ عمجم

 ةرابع تدرو نيرخآلا نيعجرملا يفو .رمر يف - خلا اوعراسف الأ - ةمتاخلا هذه تسيل ."
 فلؤملا نأ حجرألاو .ربخلا ءدب يف ةعوضوم اهنكل - ( عمجلا :وأ ) ةعمج ا ىلإ اوعراس - ةبراقم
 .(31,717 49 :ى71 411 5," ) ةينآرق غيص ضعبل اهتلثامم ببسب ؛ةرغ ىلع «ةرابعلا لّلب



 ا كروف نب ركب وبأ

 ىلإ جتحي»# مل «ةرهج نياعملا هنياع اذإ :رشع عبارلا ةليلرمقلا وهو ردبلا نورت امك
 .(هتنياعُمو هتيؤر بلط يف فّلكت

 فّلكتب# هتيؤر يف ررض مكقحلي ال٠ يأ ,نوراضت ال هُتلَيهلوق كلذكو

 .«ضمغيو قديو ىفخي ام ةيؤر بلط يف بعتلا#و ةقشملا قحلي امك «هبلط

 نم كلذكو .ملعلا ىلع ديزت ةفص اهنآو «ةنياعملا ةيؤرل# قيقحت كلذ لكو
 ميضلاو . « ميض هيف# مكقحلي ال ٠ يأ ,ميضلا هب دارألا امنإف :افّقخم# نوماضُت ىور

 . دحاو ىنعملا يف ررضلاو
 هللا نوفرعي نينمؤملا نأو ,ملعلا ةيؤر هانعم نأ ىلع كلذ ةلزتعملا تلوأت دقو

 تدعت «ملعلا ىنعمب تناك اذإ «ةيؤرلا نأ لبق نم أطخ اذهو .' ةرورض ةمايقلا موي

 .(كلذك هّئملع» يأ ««اهيقف اديز تيأر» لئاقلا لوقي امك كلذو «نيلوعفم ىلإ

 اضيأ كلذ قّقح دقو .رصبلا ةيؤر الإ هنم مهفي الف ءاقلطُم «اديز تيأر 0 لاق اذإ امأف

 . ملعلا ةيؤر ال رصبلا ةيؤر كلتو ءردبلا ةليلرمقلا ةيؤرب ههيبشت نم هب# هدّكأ امب

 نأ بجوي كلذو «كلذب هباحصأ نم نينمؤملا رّشب امنإ هلم يبنلا نأ ىلعو
 «ةمايقلا يف نيرفاكلاو نينمؤملا نيب كرتشُمف هللاب ملعلا امأف . هب نوّصتخي ىنعم نوكي

 . "نايعلا ةيؤر ةيؤرلا كلت نأ كلذو «ةيؤرلاب نينمؤملل هتراشب ىنعم لطبُي كلذو
 . "انايع مكبر نورت لاق تع يبنلا نأ ريرج نع سيق مهنم «تابثألا ىور دقو
 ىنعم يف لمعتسُت تناك نإو «ةيؤرلا نأل ءلامتحالا عنميو لاكشإلا عفري اذهو

 ١. رابجلا دبعل ينغملا رظنا  455١4ةسمخلا لوصألا حرش 3717٠١ .

 ىلدأ ١١. ةلأسم « 47 ةنابإلا باتك ىف ةلزتعملا ليوأت يرعشألا ضحد دق ناك اذكه .؟

 لوصألا حرش 477, 4 ينغملا يف هرظنا «باوج ةلزتعمللو . ( ظ١ 51 ) ةجحلا سفنب يدهم نبا
 .؟ال١ ةسمخلا

 ثيدحلا اذه يف» : يناربطلا لاق 6.8 ١4 زنك -) 5577 8 ؟ ربط عجار .“

 ١78,5- بيذهت عجار ءرغصألا باهش وبأ يأ ) باهش وبأ هب درفت انايع هلوق ةظفل ةدايز

 ةياورلا هذهب دهشتسا نأ يدهم نبال قبسو .(نيملسملا تاقث نم نقتم ظفاح وهو (
 .(ظاوت لأت)



 ثيدحلا لكشم ١١4

 تير لئاقلا لوقك كلذو . ملعلا لمعحت مل «نايعلا ظفلب تنرُ اذإ ءاهنإف ءملعلا

 مل# «(يبلقب اديز تيأر 9 لاق اذإ .هنأ امك ؛ملعلا ىنعم لمتحي ال (ةئياعُم اديز

 .رصبلا ةيؤر لمتحي

 ةنجلا لهأل ةعمج موي لك زربي هركذ لج هللا نأ رخآلا ربخلا يف يوُر ام امأف

 الأ ةعمجلا ىلإ مهريكبت ردق ىلع برقلا يف نونوكيف روفاك نم بيك ىلع
 لاهنملا هتياورب دّرفت امم ربخلا اذه نإ عاجش نب دمحم لاقف «تاريخلا يف اوعراسف

 نوكي نأ لمتحي هنإف «لبُق«و حص نإ «هنأ امعم ." ادج فيعض وهو «'ورمع# نب

 ةنسحلا مهلامعأ بسحب ايندلا تاقوأ ريداقم ىلع هنوري ةنجلا لهأ نأ هانعم

 هلوقك# ءاهتاقوأو ايندلا ِماّيأ ىنعم نم كلذ يف ليق ام لكو .اهيف مهتعراسُمو

 مايأب ريدقتلا ىلع كلذف ]77/١91[« # ايشعو ةركب اهيف مهقزر مهل ىلاعت

 .اتبسو ةعمج وأ ةيشع#و ةودغ كانه نأ ال ءاهتاقوأو ايندلا

 هل ةيؤر#* مهل قلخي نأ وهو مهل هيّلجتب كلذف «ةنجلا# لهأل هزورب امأف

 .روفاك نم بيثك ىلع مهو ىلاعت

 . ةفاسملاو ناكملا ىلإ ال «ةلزنملاو ةماركلا ىلإ عجار كلذف «مهنم هبرُق ىنعم امأف

 نوديرُي امو ؛«نالف نم بيرق نالف# ؛ نولوقي مهنأ سانلا نيب روهشم ملاعتم كلذو

 هنم تبرقت اربش ينم برقت نم هلوق لوأتُي هيلعو . ةفاسملا برق ال «ةلزنملا برق

 كلذكو .« ةمارك هّثدزو باوثلا هل تفعاض «ةعاطلاب يلإ# بّرقت نم » :يأ « ”اعارذ

 هتعاط نم دعابتلا# كلذب نوديري «( هللا نعد دعابتم » هنإ هقسف ىف قسافلل لاقي

 هللاو هللا نم بيرق نمؤملاو هللا نع ديعب رفاكلا نإ لاقي ىنعملا اذه ىلعو . هتدابعو

 نب هللا دبع نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع يأ ) يدوعسملا : يلي امك وه دنسلا ١.
 نب هللا دبع نع ( دوعسم نب هللا دبع نب رماع < ) ةديبع يبأ نع ورمع نب لاهنملا نع ( دوعسم
 فوغ

 يئاسنلاو نيعم نب ىيحيك «تاقثلا نم هربتعي نم ثيدحلا ءاملع نمو . ةفلتخم ءارأ هيف .؟
 5١9,٠١(. بيذهت ,4١957 5 نازيم ) نابح نباو

 .8//11 دعب اميف رظنا .'*



 لك كروف نب ركب وبأ

 هفطلو هتماركو هتمحر برُق كلذ ىنعمو .نيرفاكلا نم ديعبو نينمؤملا نم بيرق

 فصوب قيلي الف «ناكملا برق امأف .رفاكلا نع كلذ عيمج دعُبو ءنمؤملا نم هلضفو

 . ىلاعت هللا

 نم هيلإ برقأ نحنو و ىلاعت هلوق لثم «نآرقلا يف ام عيمج لوأتُي كلذ ىلعو

 هلوقو ؛[ 85 / 551 © مكنم هيلإ برقأ نحنو و هلوقو ؛[ ١7/5٠14 ديرولا لبح
 © برتقاو دجساو ف ىلاعت هلوقو «[ 4/071 ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ل ىلاعت

 ابرُق وأ ءدبعلا نم ةعاطلاب ابرُق نوكي نأ نم ولخي ال كلذ عيمج نأ ,؛4/5]

 هب هللا فصوُي ام عيمج ْبّترف كلذ ىلعف . لجو زع هللا نم ةمحرلا راهظإو ةماركلاب

 يف لوقلا كلذكو .زعو لج هللا نم هبرُق نم دبعلا هب فصوُيو قلخلا نم هبرُق نم
 . دعبلا#

 ليوأتلا يضتقي امبرحخآ ربخ ركذ- 7

 هبر هب ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام : لاق هنأ لَ هللا لوسر نع يور ام وهو

 . 'تملع اميف تلمع اذ ام لوقيف نامجرت هنيبو هنيب سيلو همّلكيو ةمايقلا موي

 نب ةديرب نع عوفرم ثيدح ( ١ :رابخأ ةعبرأ نم طيلخ عقاولا يف وه موعزملا ربخلا اذه . ١
 ةمايقلا موي هب هللا ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام :رجاهملا نب ريشب ةياورب ءيملسألا بيصحلا

 هدرويسو ؛( 1491,7-441 داقتعالا حرش 4١85 8 نس ) نامجرت الو باجح هنيبو هنيب سيل

 هيف «دقاو نب نيسح ةياورب ,ثيدحلا سفن (؟ . 7605 دعب اميف حصأ وحن ىلع فلؤملا
 8 ١1 زنك ؛!١٠1435/5477 عمجم ؛٠6١/7517 حوت ) (هب ولخيس» نم الدب «هملكيس»

 :وأ) هللا هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام : متاح نب يدع نع عوفرم رخآ ثيدح (((

 8 ١/ ةمايق رت ؛"ا/ ةاكز سم ؛؛,"5و ديحوت خب ) نامجرت هنيبو هنيب سيل ( هبر

 نبا نع فوقوم ثيدح ( 4 . 7075 انه ؛5١1/١551. حوت ١5/ 8 4١85 ةمدقم جمع 6

 نبا لوقيف ردبلا ةليلرمقلاب «مكدحأ> ولخي امك هبر هب ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام :دوعسم
 تا حوت ؛"288 8 نس ) تملع اميف تلمع اذ ام نيلسرملا تبجأ ام مدآ نبا يب كرغ ام مدآ

 م8300 و(١550/541,1 عمجم )144988 ؟ربط؛؛:5 ١/1 و55
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 ثيدحلا لكشم 10١

 هليوأت ركذ

 مالك يف فرعلا هب ىرج ام ىلع لومحم هبر هب ولخيس هلوق ىنعم نأ ملعا
 ىنعمو 2( هسفنب نالف الخ وو (هلمعب نالف الخ » مهلوق يف ةغللا لهأو برعلا#

 هنأ ربخلا ىنعم نوكي كلذ ىلعف# . هل درفنيو هدرفي# امل# هديرفت#و هدارفنا كلذ

 نوكيف هب هملكُي امل» عامسإلاب مّلكملا صخي لب «هَريغ هعمسُي ال مالكب هملكُي
 هاوس دحأل مّلكُم سيل هنأ هبساحيو همّلكُي نم نظي ىتح .هجولا اذه ىلع هب ايلاخ

 برُق وه يذلا برُقلاب هفصو ةلاحتسال كلذ ىلع هانلمح امنإو .هريغل بساحُم الو

 .اثَدحُم هنوك ةلاحتسالو ايهانتم ادودحم هنوك ةلاحتسال كلذو «ةحاسملاو ةفاسملا

 .ارّسفُم يوُر دقو ؛'ىوجنلا ثيدح يف ىنعملا اذه لثم لبق اميف انركذ دقو

 هبر نم ىنديف نمؤملا امأ ىوجنلا يف لوقي م هللا لوسر تعمس :رمع نبا لاق
 نم ءاندإ كلذ نأ لبق اَنيِب دقو . هبونذب هررقيف هيلع هفنك عضي ىتح ةمايقلا موي

 دبعلاب هولخ ىنعم كلذك .هتمحرو همركو هوفعو هرتس هفنك نأو ؛ةماركلا قيرط
 ريخلا هلامعأ نم ءازجلا عقاوم همالعإو ةفلاسلا هلامعأ هفيرعت وه امإ :ةمايقلا موي

 الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام ف هركذ لج هلوق ريظن كلذو . باقعلاو باوثلاب رشلاو
 «[ 4/5171 # متنك امنيأ مكعم وهو  هلوقكو «ةيآلا# [7/5/8] # مهعبار وه
 هتاذل ةيؤرلاو همالكل عمسلاو هيلع ةردقلاو هب ملعلا ليوأت ىلإ عجري كلذ نأل

 كلذك .قلخلا رومأ نم ءيش هيلع ىفخي ال يذلا وه هنأ مهل افيرعت هتافصو
 ةمايقلا موي فيرعتلاب هدرفُي# يأ ؛ةمايقلا موي هب لجو زع هللا ولخيس لكهلوت

 نينمؤملاب هنم ةمحر .هفّرعُي ام هاوس دحأ فرعي الو هعمسُي ام هريغ عمسي ال ىتح

 اباتع نمؤملا بساحي هنإ ليق دقو .همركو هوفع راهظإب مهيلع ارتسو هدابع نم
 .اباقع رفاكلا بساحُيو

 ديري ام نيبَساحمْلا نم دحاو لك# عامسإ ىلع رداقلا وه لجو زع هللا ناك املو

 ام نوكي نأ ركنُي مل ؛لاحلا كلت يف هلثم هريغ عمسي ال ثيحب همالكب هعمسُي نأ
 هللا ميلكت ىنعمو .هاوس ادحأ# مّلكُي سيل هنأ مهدحأ ّنظي ىتح هب ولخي هنأ يور

 ,الهدالأ هالعأ عجار 0



 ل كروف نب ركب وبأ

 ؛هدارم ىلع لدت ةرابع عامسإب امإ «ديري ام ىلع همالك مهايإ هٌماهفإ هقلخ لجو زع

 غئاس كلذ لكو .همهفُي نأ ديري ام هنع هب مهفي هبلق يف هقلخي ٍمِهْف ءادتباب وأ

 ءاماهفإو اعامسإ هب هدرفأ اذإف# .ةبساحملا دنع دبعلا هب مّلكي ام ىنعم وهو «زئاج

 .هب اولخ كلذ ناك

 ليوأتلا يضتقي اممرخآ ربخ ركذ-

 ىلاعت هللا نأ ' هِي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع يرْبقملا ديعس ىور ام وهو
 هللا ركشف هل نذأف ”مدآ سطع هحور نم هيف خفنو مالسلا هيلع مدآ قلخ امل

 بهذا مدآ ايهل لاقو * هتمحر هبر نم هل تقبسف كبر كمحر هبر هل لاقف "ىلاعت

 مالسلا كيلعو هل اولاقف ”مهل لاقف# مكيلع مالسلا لقف ةكئالملا نم الملا ىلإ

 . 'مهنيب كتيرذ ةّيحتو كتيحت هذه هل لاقف هبر ىلإ عجر مث هللا ةمحرو

 كلذ ليوأت

 هيف تخفنو إف زعو لج هلوق ىنعم هحور# نم هيف خفنو هلوق ىنعم نأ ملعا
 .لعفلاو كلا قيرط نم هيلإ هتفاضإ كلذ عيمج ىنعمو ]79/1١5[« # يحور نم

 # نوكيف نك  هلوقب ثدحت امنإو هّلحت الو هرّيْغُت ال هركذ زع هلاعفأ نأ اَنّيب دقو

 هسفن هب ّصخ اميف هل اعابّتا صاخلا فصولاب هيلإ فاضي اهضعب نأو .[ ] ٠

 حاورألا ةلمج نأ انملع دقو .هلاح نم عفرلاو هنأشب# هيونتلل اّمِإ ةددجتم ةدئافل

 ١. وأ ؟ ريسفت رت :ةماه تافالتخا عمو .ظ١ 48. لأت : ظفللا سفنب ابيرقت ءعجار 8/9
 حوت ؛؟8؟ 4١50/51 4.191؟ 8 ” زنك 487 4 ءامسأ

 . مدا ريغ اعيش هديب قلخي ملو :(مدآ سطع » نم الدب «لأت يف .؟

 . (هللا نذإب :وأ ) هنذإب هللا دمحف هلل دمحلا لاقف :عجارملا ةيقب يفو .لأت يف اذك ."

 .لأت يف الإ - «هتمحر. . . تقبسف 9 - ةلمجلا هذه تسيل . 5

 . كلذ :لأت ىف فيضأ .ه

 .احدل هالعأ رظنا .5
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 ثيدحلا لكشم 1١1

 تويبلا ضعب صخ امك هسفن ىلإ ةفاضإلاب اهضعب صخف# «لجو زع هل ةقولخم
 فيرشتلاو اهركذب هيونتلل ءالعفو هل اكلُم اهلك تناك نإو ,هسفن ىلإ ةفاضإلاب

 .اهرمأ فرشو اهلضف ىلع ةلالدلاو

 انيِب دقف «مالسلا هيلع مدآ سطع نيح كبر كمحر هبر هل لاقف هلوق# امأف

 الب عامسإب# نوكي ةرات كلذ نأو «هبطاخُي نأ ديري نمل لجو زع هللا ةبطاخُم ىنعم

 اذه ىلع مّلكلا فرش ىلع ةلالدلل صيصختلا نم عون كلذو .نامجرت الو ةطساو

 نيغلبملاو لّسّرلا طئاسوب مهملك امنإو ,يهنلاو رمألاب نيفّلكملا عيمجل مّلكُم هنآل ؛هجولا

 . مهيلإ هنع

 نآل «ةمحرلاب دعولا كلذ ىنعمف ,هتمحر# هبر نم هل تقبسف هلوق امأف#

 نم ةفص اندنع اهنأ لجأل «ةياهنو دحب مّدقتو رّخأت اهيف حصي ال# ةمحرلا سفن
 هلانت يتلا ةمحرلا ىلع ةلالد وه ام انهاه دارأ امنإو .افوصوم اهب لزي مل هتاذ تافص

 امك .همساب ىّمسُي دق هب قلعتملاو ءيشلا نع نئاكلا نأل ؛هركذ لج هللا لبق نم
 وه هنأ كلذ قيقحتو هدللا ةردق# اهنإ ةلاعقا نم هناخبس هللا ةرذق نعرهظي امل لاقي

 (ةمحر» ىّمسُي دق ةمحرلا قباس نع معنلا نم ودبي ام كلذك .هتردق نع نئاكلا

 .مالكلا يف عسوتلا ىلع

 لاؤسلا هجوو. يبضغ يتمحر تقبس 'ربخلا اذه ظافلأ ضعب يف يور دقو
 هبضغ كلذكو ,هتاذ تافص نم ةفص هللا ةمحر نإ لوقن اّنأ انلصأ ىلع هيف#

 «هبحاص امهدحأ مدقتي نأو اقوبسم نوكي نأ كلذ هليبس اميف حصي الو ءهاضرو

 وحنلا ىلع ٍبّنرُي#+ كلذ نع باوجلا هجوو .امهنم# رخأتملا ثدح بجوُي كلذ نأل

 كلذكو .قّلعتلا نم امهنيب امل همساب ءيشلا نع رداصلا ةيمست نم انيب يذلا

 هتمحر نع الّوأو ًءادتبا ايندلا يف قلخلا ىلإ قبس يذلا هلضفو هللا معن نم رهاظلا

 هب ىّمسُي لزي مل يذلا هبضغو هتابوقعو همقن نم رهظي ام كلذكو .لزألا يف مهل
 . ثدحتو نوكت هنع اهنآل اعسوت

 رخأ رابخأ يف الإ درت مل ءبراقم ظفلب وأ ظفللا سفنب «ةينعملا ةرابعلا نأ قحلاو ! اذك ١.

 .7 11١1١978-785١8 رظنا ,دعب اميفرابخألا هذه فلؤملا درويسو ءاهب اهل ةقالع ال



 ل كروف نب ركب وبأ

 ًادتبا لجو زع هللا نأ هانعم نوكي نأ ركني مل ؛ةغللا يف اغئاس كلذ ناك املف

 ىبقعلا ىلإ تائّيسلا ىلع ءازجلاو تابوقعلا رخو ؛هرتسو هوفعو هتنمو همعنب قلخلا
 امو ««ةمحر» ايندلا يف مهب معنلا هلعف نم هروهظ قبس ام ىمسف «ىرخألا رادلاو

 ءيشلا ةيمست نم هانركذ ام ىنعم ىلع ؛«ابضغ١ ةبوقعلا نم ىبقُعلا ىلإ مهنع هرّخآ
 .هنم رهظيو هنع# ثدحي ام مساب

 ةقيقح نأو ءانلوصأ ىلع اضرلاو بضغلاو ةمحرلا ليوأت لبق اميف اَنيب دقو
 ال هوك مّدقتو ةَّدُب ال هذوجو قبس ام ىلإ انبهاذم دعاوقو انلوصأ ىلع عجرت كلذ

 معني هنأ ملع نم ىلع ماعنإلا هركذ لج هللا ةدارإ نم «تاّنوكملا رئاس نوكك «ةياغب#

 معنلا نم رهظي ام مث# . 'هنم مقتني نأل لهأ هنأ ملع نميف ماقتنالاو ؛هقلخ اذإ هيلع

 امل كلذب ىّمسُي لزي مل اميف بضغلاو اضرلاو ةمحرلا نعع لازي ال اميف مقنلاو
 بسح ىلعو عقي هنع هنأل هبحاص مساب ىّمسُي امهدحأ نإو «قلعتلا نم امهنيب

 2"(! انع ِّضْراو انمحرا مهللا ١ ليق اذإ ءاعدلا يف ظافلألا لوأتُت كلذ ىلعو

 بلطلا حصي امنإو ؛لاؤسلاو بلطلا اهيف حصي ال تاذلا تافص نم وه ام نأ لّبق نم

 لوأتي هجولا اذه ىلعو .كلذ لعفُي نأ لأسُيف لعفلا قيرط هقيرط اميف لاؤسلاو
 هتمحر نع ثدحي نأ ّوجرملا وه ءاعدلا اذهب لوكسملا نإ لاقيف «ءكلذب ءاعدلا ىنعم

 انل رفغا مهللا) مهلوق ءاعدلا يف اضيأ كلذ ريظنو .اضرلاو ةمحرلا سفن ال ,هاضرو

 امنإو ,ةداهشلا سفن كلذكو رفغُي ال ملعلا سفنو «"(! انيلع كتداهشو انيف كملع

 نع هللا يضر مهلوق لوأتي اضيأ كلذ ىلعو . دوهشملاو مولعملاب ةرفغملا قلعت
 ىنعم امنِإو ,ةمحرلاو اضرلا مدقت نع ربخب سيل كلذ نأل «(! هللا همحروو ««!نالف

 بمهاذم نم اضيأ وه ءهاضرو هبضغ كلذكو ءام هجو ىلع ةيلزألا هتدارإ هللا ةمحر نأ . ١

 146 درج عجار ةيرمشالا

 لّقتو انع ضراو انمحراو انل رفغا مهللا : يبنلا ةيعدأ نم ءاعد يف ةرابعلا هذه تدرو .

 .(8011 8 8 ربط ؛؟؟ 38و 557,8 مح ؛؟270 5 / ؟ ءاعد جم : ةمامأ يبأ نع ) ربخلا ءانم

 .ءاعدلا اذه لثمب انل دهع ال .*



 ثيدحلا لكشم 1

 رصتخاف .هتمحرو هاضر نع ناك هلعف اذإ ام لعفي نآل بلطلاو ءاعدلا ىنعم كلذ
 .سبتلم الو لكشُم ريغ ىنعملاو ءاراصتخا ءاعدلا يف ظفللا

 كسي هوس دل لاقف هير ىللإ مآ عجر مك السلا هنلع هلرق ننعم امان

 نأ نّيبو .هل لاقف هلوقب هرّسف دقو ؛هتبطاخُمو هتلئاسم# ىلإ عجر هنأ كلذ ىنعمف

 «ناكملا نع ناكملا ىلإ اعوجر عوجر لك سيلو . باطخلاو لاؤسلا ىلإ عوجر كلذ
 لثم ىلإ ادوعو ءيش دعب ءيش يف اذخأو لعف ىلإ لعف نع اعوجر كلذ نوكي دق لب
 ىلإ ناكم نم لوحتلاو لّقنتلا قيرط نم ال ,مكحلاو لعفلا قيرط نم أدب هيف ناك ام
 .ناكم

 هليوأتو رخآ ربخ ركذ 48

 هللا نإ : 'لاق ُهْْيَم هللا لوسر نأ دعس# نب دشار نع حلاص نب ةيواعم ىور

 رقعو ريجألا رجأ نم ناك ام الإ هيمدق# تحت اهلعجيف ةمايقلا موي ملاظملا يوطي

 . 'متاخلا ضفو ةميهبلا

 كلذ ليوأت

 يف هل» مهلامعتسا يف كارتشالا نم هيف ام انركذو مّدَقلا ىنعم اَنيِب دق نأ ملعا

 يّمُس ام نأ اَنّيبو . طف وضعلاو ضعبلاو ةحراجلا وه كلذ لك سيلو . ةفلتخا يناعملا

 . مدقتلا نم ذوخأم هانعم لصأ نأو ؛ندبلا ىلع همدقت وهو «ىنعملف ةحراجلا نم امّدَق
 شُانت# ال يذلا رمألا يف ةغللا يف هلامعتسا ديتعا دق ظفللا اذه لثم نأ ريغ

 رمألا اذه لثم ىف لاقي كلذلو .امكح هل لعجي# الو هلطبُيو هب بلاطت الو هيف

 هيلع ةشقانملا# كرت ىنعم ىلع ( يدق تحت هُيلعج دق» :انركذ ام هتفص يذلا

 ثيدحلاو ١54. 8 ةدنم نبال ةيمهجلا ىلع درلا ؛و ١٠5١ لأت ؛0١578/17 رمر عجار ١.

 ١١8. ةنس دعس نب دشار تام : لسرم

 ضاضتفا ينعي قح ريغب ؛(رمر ) راكبألا ضاضتفا ديري قح ريغب : تافاضإ عجارملا يف .؟

 . ( ةدنم نبا) راكبألا ينعي ؛(لأت ) راكبألا



 ١ كروف نب ركب وبأ

 ءاهيلع ءازجلا رادقأو لامعألا بتارم انفّرعُي نأ دارأ مالسلا هيلع هنأكف . 'هب ةبلاطملاو

 «رك ذلاب لامعألا ضعب صخف .هريغ نم برقأ هنع وفعلا ىلإ نوكي ام اهنم نأو

 اديكأتو اهلعف نع ارجز ءاهب ةبلاطملا عدي الو اهرمأ لطبُي ال هركذ زع هنأ اهب اهيونت

 يف كلذ ليحتسي نمل ةحراجو وضع تابثإ كلذب دارا هنأ ال ءاهكرت ىلع ثحلل

 نم كلذو «مهنيب اميف فراعتملاو مهتغل يف# دوهعملا ىلع# مهبطاخ امنإو .هفصو
 دارا اذه لثم نع هلثمب نورّبعُي مهنأ# مجعلاو برعلا باطخ يف روهشملا ملاعتملا

 .هب بلاط الو هبلطي ملو هنع ضرعأ اذإ «يمَدَق تحت رمألا اذه تلعج ٠ :نولوقيف

 ل «ةكم حتف امل «هنأ هيَ يبنلا نع هلثم يور دقو

 تضرعأ دق ينأ ) ىنعم ىلع « ” يمدق تحت هتلعجم# دق ةيلهاجلا يف ناك مد لك

 . (هب ةبلاطُلاو هيف ةشقانُلا نع

 هلع هلوق ىنعم ناك ءاَنْيِب يذلا هجولا ىلع ةغللا يف المعتسم كلذ ناك اذإو

 ام ربخلا اذه سيلو .هيلع الومحم ةمايقلا موي همدق تحت ملاظملا لعجي# هللا نإ

 فالخ ىلإ همهو# قبسي ىتح باطخملا يف برعلا ةداع فرعي نم ىلع هانعم لكشُي
 كلذ ناك اذإف»# .ةحراجلا ءطوك اهب ءطولاو ةحراج مّدَق هنأ مهوتي ىتح دارا اذه

 اذه نوكي نأ لمتحيو .ىلاعت هيلإ مدقلا ةفاضإ ىف ربخلا اذه هجو كل ناب ءكلذك

 هفشك كرتو هنع ضارعإلاو هرتس دارأ اذإ هنأل مدقلاب طوي يذلا رمألاب اليثمت

 الو اهلطبُي يأ هيمدق تحت اهلعجي هلوق» :ريسفتلا سفن مّالق نأ يدهم نبال قبس ١.

 هب تبهذو هتلطبأ يأ يمدق تمت رمألا اذه تلعج برعلا لوق نم كلذ ذوخأم اهيلع شقاني

 .«هيف شقانأ الو

 كلذ نلعي مل يبنلا نأ قحلاو .(ظ-و١٠٠١ لأت ) يدهم نبا نع لوقنم اضيأ اذه . ؟

 نيلوق نيب - هدعب كروف نباو - يدهم نبا طلخ .عادولا ةجح دنع لب ةكم حتف دنع طبضلاب
 مد نم ىعتلُتو ركذُت ةيلهاجلا يف تناك ةرثأم لك الأ :وهو ةكم حتف دنع امهدحأ «نيبراقتم

 ؛ه4ا/ 88 / 55و ١1 تايد دب ) تيبلا ةنادسو جاحلا ةياقس نم ناك ام الإ يمدق تحت لام وأ

 يناثلاو .( 55,1١,5, "441١541١ 4٠5,50 مح ؛!؟578 8/5 تايد جم ؛؛هاحاو

 ؛( 7017 8 / 7,5 ةروس ريسفت رت ) عوضوم ةيلهاجلا يف ناك مد لك نإ :وهو ؛عادولا ةجح دنع
 دب ) ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو عوضوم ّيمدف تحت ةيلهاجلا رمأ نم ءيش لك الأ :رخآ ظفلب وأ
 .(700/48 /84 كسانم جم ؛9.8١ 8 / ه5 كسانم
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 هلعجا ) : ىنعملا اذه ىلع هب هبشي يذلل لاقي مث «كلذ هب لمع «هيلع فيقوتلا#و

 ءاش نإ همّلعاف .انركذ امب# اليثمتو اعّسوت «(«ىمدق تحت هتلعجوو (! كمّدق تحت

 .هللا

 هليوأتو# ليوأتلا يضتقي اممرخآربخ رك ذ - 5

 ةرمعتلاب قدصت اذإ مكدحأ نإ : 'لاق هنأ ُهَّتِيَي هللا لوسر نع ةريره وبأ ىور

 يترُي امك اهيتريف هفك يف كلذ هللا لعجي# بّيطلا الإ هللا لبقي الو بّيطلا نم

 .دُحُأ لثم ةرمتلاب غلبي ىتح هليصف وأ هولف مكدحأ

 كلذ ليوأت

 : 'لطخألا لاق امك «ناطلسلاو كلا ىنعم انهاه ّفكلا ىنعم نأ ملعا

 ”المسُيلا هب تِباَجَأ اًمْوَي اعد اَماَدِإ كلام# ّفَك يف َسْفنلا نإ لذاعأ

 نم ءاش امب قدصتملا يزاجُي لجو زع هللا نأ ليوأتلا اذه ىلع ربخلا ىنعمو

 دصقي نأ بجي امت اهنأو «ةقدصلا يف# بيغرتلا هتدئافو .ةفعاضُم افاعضأ ءازجلا

 هتدارإو هتردقو هللا ملعب يرجي كلذ نأ ملعُيو «قافنإلاب ص خيو لاملا نم بّيطلا

 اهنأل «لباق تاقدصللو دهاشلا علطُمْلا وه لجو زع هللا نأ اوملعاف» يأ ؛هتكيشمو

 .(هتكيشمو هملع بسح ىلع هناطلسو هكلُم يف عقت

 : "نيتيبلا نيذه دشنُي اريثك ناك هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ نأ 'يوُر دقو

 دعب اميف - ايئزج - فلؤملا درويسو ١8/59-19. حوت «براقم ظفلب «عجار ١.

 .رثكأ جاور اهل ىرخأ ةياور (557)
 . ١ا/ا/«يناح اص بألا قيقحتب هناويد عجار . ؟

 .ليوطلا نم .*
 .( 755 ءامسأ ) يقهيبلا بسح ءدوعسم نبا نع .4

 «يرديحلا نيدلا ءايض قيقحتب هناويد عجار «( ذقنم نبرشب) يّنّشلا روعألل امه .ه

 . ( ١41,7 ديرفلا دقعلا ) مزاخ يبأ نبرشب ىلإ امهبسن هبر دبع نبا نأ ريغ . 74,1399 توريب



 /١١ كروف نب ركب وبأ

 اهّريداقَمهلإلافكِب  روشألاٌّوِإِف كِيَلَع 'نوَه#

 'اهنوُمأَم كْنَع ؟صاق# الو اَهّيهْنَم كيتآبس يلق

 اج اضيأ اذهو .«هتردقو هكلُمو هناطلس يف ١ يأ («هلإلا فكب» هلوق ىنعمو

 .«يقك يف الإ نالفام» نولوقي مهنأل ؛مهفُراعتو مهلّماعت يف سانلا# مالك يف

 لوق»# فالخ ىلع انل ليلد كلذ يفو . هكلُمو هرمأ هيلع يرجي نمم هنأ كلذب ديرُي

 يف هنأ ىنعم ىلع هللا# فك يف هنأ ربخأ دقو «قدصتملا ٌلعف ةقدصلا نآل 'ةيردقلا

 ١ هلل قيام الل ارودقع ةركي قا نجع يق نمو نكد عر قت

 . ةمعنلاو رثآلا انهاه هب دارملا فكلا نإ ليقف ءرخآهجو ىلع ربخلا اذه لوؤُت دقو

 نوكي نأ امهدحأ «نيهجولا دحأ ىلع الومحم ربخلا ىنعم ناك ,كلذك ناك اذإو

 ا يلا

 مث «ثدحيو نوكي هفاطلأو هماعنإ نسُحبو «عقي# هب :يأ“ نمحرلا فك يف هلوق

 ّفكلا ىنعم يف عبصإلا يذ لوق هنم#و .ءاش امب ءاش# نم هلضف نم يزاجُي هنإ
 : ةمعنلا هب داري يذلا

 .هيف لجو زع هلل ةرهاظ ةمعن كلذب دارأ

 « ١197 8 يهاربإ لضفلا يبأ قيقحت «يناديملل لاثمألا عمجم يف «ةبسن ريغ نم «ناتيبلا دروو

 ءامسأ ) يقهيبلا دهاوش نم ؛كروف نباب ءادتقا ءاضيأ امهو . ١ 8 4١1154 زنك يف امك

 .( 5757 لماشلا ) ينيوجلاو (

 . نصرحت الف : ديرفلا دقعلا يفو .ُْضَفَح :ءامسأ ىف ١.

 7 1 ورا ف
 .نأب : حجرألا ىلع حيحصلاو ءاهلك لوصألا يف اك" م

 اميف فلؤملا اهجرخيس يتلا اهنم اهنم ءرخآ تاياور يف تدرو امثإ ةرابعلا هذه نأ ديب ءاذك 0

 )5١9(. دعب

 ناسل يف دراو تيبلا نأ الإ . 508,7 لاطبإ يف اضيأ اذك :(ريشب نهل» . ليوطلا نم .ه

 .ةحضاو ريغ خسنلا يف ذ ةريخألا ةظفللا ةءارق نأ قحلاو . «ريسي نهب » : كانه هرخآو /*.8



 ثيدحلا لكشم 0

 اذه لثم يف رخآربخ رك ذ - ١

 نبا بلق نإ :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ' ةمّلّس ٌّمأو ةشئاعو سنأ ىور#

 . 'ءاشي فيك ”اهبّلقُي لجو زع هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب 'مدآ

 اذه ليوأت

 عبصإلاب دارملا نوكي نأ اهدحأ ءهوجو ىلع كلذ اولّوأت دق ملعلا لهأ نأ ملعا

 . "اهيلع هّتردق ٌةيراج هتضبق يف مهبولق نأ هتدئاف نوكتو «ةردقلاو كلا انهاه

 نهو «تاّينلاو موزعلاو تادارإلاو رطاوخلل الحم بولقلا لعج ىلاعت هللا نأ كلذو

 جم 47١4٠0 8 /1 ردقرت عجارف «سنأ امأ .ادج ةفلتخم ظافلأبو قرط ةّدعب ةثالثلاو ١.

 8 ازنك ؛94*,؟ نازيم ,4١57 ةيلح ؛511 ةعيرش ,4١١7 مح ؛58 4 8 / ؟ ءاعد

 مأامأو 5١10. ةعيرش ؛١9/51١4رمر؛١55-55.و 91١,5 مح عجارف ,ةشئاع امو ,57

 حوت 425١4 8 نس ؛١5هو 505,5مح ؛9ه117 8 /9. وأ 89 تاوعد رت عجارف ؛ةملس

 نم مهريغ نع اضيأ يورم ثيدحلا سفنو 2.15/7 8 ١ زنك ؛/80 8 7 ربط 0

 . يبالكلا ناعمس نب ساونلاو ورمع نب هللا دبع اصوصخ مهنم «ةباحصلا
 تاياور ضعب يف ( «مدآ نبا بلق ») ةرابعلا تدرو - درفملا ةغيصب يأ - اذكه .؟

 مح ) ورمع نب هللا دبع 7١4/1711,17(« عمجم 4415/55 رمر ) ةريره يبأ نع : ثيدحلا

 اهنأالإ ١ 88 1١١59-.١١7(. زنك 45١4/5١١0 عمجم) كتاف نب ةرمس ((75

 ورمع نب هللا دبع ثيدحل ةيداعلا ةياورلا يهو «( «مدآ ينب بولق ») عمجلا ةغيصب اضيأ ةدراو

 4940و ١11 ءامسأ؛515 ةعيرش ؛5١4-١9/717 رمر ,4١58 مح ؛7١ردق سم عجار )

 «اهبلقي ١ «طلغلاب «يلي اميف فلؤملا بتك هل يذلا ببسلاوهأ .( 1705915171758 ١ زنك

 ١ ؟(هبلقي» نم الدب

 .لوصألا عيمج يف اذك 6

 ثيدح «( ةيداعلا امهتروصب ) نيثيدح نم طيلخل ةجيتنك ةمتاخلا هذه رابتعا نكمب .:
 نب هللا دبع ثيدحو ءاهبلقي ( نمحرلا :وأ) هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب بولقلا نإ : سنأ

 ةرابعلا نأ ريغ .ءاشي فيك ( هفرصي :وأ) اهفرصي دحاو بلقك اهلك مدآ ينب بولق نإ :ورمع
 اضيأ عجارو 417 ردق سم ) سنأ ثيدحل تاياور ضعب يف اهسفن تدرو ءاشي فيك اهبلقي

 .( دنس ريغب 4١7/59 رمر

 . 4117/85 رمر رظنا «يسيرملا ليوأت ناك اذكه .»



 1 كروف نب ركب وبأ

 تاكرحلا يف اهل ةعبات حراوجلا رئاس لعج مث ؛ثداوحلا تاوفو لاعفألا تامّدقُم

 .ةيبسك ةيرايتخا تناك اذإ بولقلا ةدارإ بسحب اهتاكرح عقت ىتح «تانكسلاو

 «هتردقو هناطلس تحت ةنئاك لجو زع هللا ةدارإ بسح ىلع ةيراج بولقلا نأ ربخأ مث

 اهتاياغ كلذكف .هتردق تحت ةيراج رومألا ٌحاوف تناك نم نأ كلذب دافتسُيل

 ةقولخم# هلل ةرودقم ناويحلا لاعفأ نإ لوقن ام ةحص ىلع لدي اضيأ اذهو .اهتاياهنو

 ركذب هنت لدف .اهيف هتكيشمو هللا ةدارإ قباس بسح ىلع الإ ثدحت ال اهنإو ءهل

 يذلا هنأل# هب ىلوأ هادع ام نأ ىلع ءدارلا ىلع ايراج ةردقلا تحت هنوكو بلقلا

 .هتدارإو هبّلقت نع حراوجلا لاعفأ ردصت

 نولقعي# ام حضوأب هركذ لج ميدقلا ةردق هباحصأل ِهْتِيَي هللا لوسر لّقم امنإو

 . هيعبصإ نيب ناك اذإ هنم# ردقأ ءيش ىلع نوكي ال مهنم لجرلا نأل «مهسفنأ نم

 نوديرُي ««يرصنخو يدي يف# الإ نالف ام : نولوقيف هب لّقملا نوبرضي كلذل#و
 :هدنرتام قلع نوكي نأ هيلعتر ةمقي ال هناوء طلسم ةيلع هثا كلذي

 اميف انركذ دقو . 'نيتمعنلا ىنعمب انهاه «نيعبصإلا» : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 . ةنسح ةمعن هيلع معنأ اذإ (نسح عبصإ نالف ىلع نالفل» : لوقت برعلا نأ لبق

 :هلوق وهو « "كلذ يف يعارلا لوق انركذو

 اَعَبْصِإْس اَنلا بدأ اَماَذِإاَهْيَلَع هَل ىَرَت قوُرُعلا يداَب اصلا ُفيعَض

 .(انسح ارثأ اهيلع هل ىرت ء.طحقلاو بدجلا يف سانلا عقو ام اذإ) : يأ

 ؟ امهيف بلقلا فرصتي نيتللا نيتمعنلا نيتاه ليصفت# امو :ليق نإف

 ,معنلا عيمج لمشي كلذو .عفدلاو عفنلا# ىنعمب نوكي نأ لمتحي :ليق

 ةنطابلاو ءاهب نيعفتنملا عفن ام اهنم ةرهاظلاف . "ةنطابو ةرهاظ «نيبرض ىلع معنلا نأل

 نبا هركذو .( 15١/575 رمر ) يمرادلا ضراعم هب ىلدأ دق ناك يناثلا ليوأتلا اذه ١.

 .(؟5809 فلتخم ) هضحدل نكل «ةبيتق

 5١9. فلتخمو "ال انه عجار .؟

 مكيلع غبسأو # ةيآلاب فلؤملا دهشتسا ثيح 177-717 درجم ةقرفتلا هذه يف رظنا .*

 .[ 7١/75١ ] © ةنطابو ةرهاظ همعن



 ثيدحلا لكشم 1

 نأ لمتحا ؛كلذك كلذ ناك اذإو .نحما ضراوع نم فرصو ٌرشلا هوجو نم عفد ام

 ارهاظ تلمشو تقبس دق اهنأو ءانيلع هللا معن راهظإ اندافأ ربخلا ىنعم نوكي

 . لمجلا» دسفي اهداسفبو «نادبألا يف ام مظعُم اهنأل ركذلاب بولقلا صخو .انطابو

 يف هلاعفأ نم نيلعفو لجو زع هللا راثآ نم نيرثأ نيب ) هانعم# : مهضعب لاقو

 نأ وهو «كلذ ىلع لدي ام ربخلا اذه ظافلأ ضعب يف يوُر دقو . (لدعلاو لضفلا

 اهغيز يف بولقلا نأ ربخأف .'هماقأ ءاش اذإو هغازأ ءاش اذإ :هيف لاق مهضعب

 هنأ كلذ قّقحُيو . تالق بو كلل ينوي راقص قلل هود دكت يارا تاتو

 ةحص ىلع لدف ,"يبلق تبث بولقلا بّلقُم اي :' هدعب هتيم لاق هنأ هيف يوُر دق#

 هنأل ءانبهذم ةحص ىلع ليلد هيفو .نالذخلاو قيفوتلا هانعم# نأ ىلع# هانلوأت ام

 ا ا ةماقإلاو ةغازإلا نأ انفّرع

 يناعملاو انركذ يتلا هوجولا ىلع «ةغللا يف ىنعملا كرتشم عبصإلا ظفل نأ ملعاو

 لاقي نأ زوجي لب هب اصّصخُم سيلو ءاضيأ (عبصإ» ةحراجلل لاقي دقو .ائبّتر يتلا

 ؛لبق اميف ةّجُْحلا انحضوأو «ةلالدلا تماق دقو .اهانركذ يتلا هوجولا ىلع هريغلو هل

 زجي ملف «تالآلاو ضاعبألاو تاودألاو حراوجلاب لجو زع هللا فصو ةلاحتسا ىلع

 سم ىلاعت هتفص يف هتلاحتسال ةحراجلا ىنعم ىلع كلذ لمحُي نأ

 فييكتلا يضتقت الو حيحصلا ىنعملا ديفُت اهنأل «يناعملا نم انركذ ام دحأ ىلع

 .زعو لج هنع هللا ىلاعتي يذلا هيبشتلاو

 لكاو# . لّثَكا قيرط ىلع ىرج هنآل «ةدحاو ةردقلاو «نيعبصإلا ظفل ىتث« اهنإو

 ام :نولوقي مهنأ وهو ءظفللا اذه ىلع «ىنعملا اذه لثم يف «سانلا نيب اميف يراجلا

 ةمدقم جم عجار «ناعمس نب ساونلا ثيدح يف - سكاعملا بيترتلاب نكل - اذكه ١.

 -1١ا/ةعيرش 4١84/6١ حوت ؛9/575١4رمر؛505١١ 8نس؛181١؟,4مح »1/ 4١998

 :ةملس مأ ثيدح يف رخآ ظفلبو . ١ 8 ١١7/8 زنك ؛8,/507 غبت .514٠-4541 ءامسأ ا

 .غازأ ءاش (ام :وأ) نمو ماقأ ءاش (ام : وأ ) نم

 .ةملس مأ ثيدح يف هلبقو «ساونلا ثيدح يف هدعب . ؟

 .كنيد ىلع :نيثيدحلا يف فيضأ .*



 ١ كروف نب ركب وبأ

 .هنم ديرُي ام ىلع رداق هيلع طّلسُم هنأب لّثملا برض اودارأ اذإ (ّيعبصإ نيب الإ نالف

 غاس كلذلف# . ةينثتلا# ظفلبب# كلذو «دوهعملا يراجلا ظفللا ىلع لَثلا ظفل ىكُحف

 ىنعم ةقيقح سيل ذإ َىَنْثُم ظفللا ناك نإو «ةدحاو يهو «ةردقلا ىنعمب هنإ لاقي نأ

 ةردقلا هب دارملاو ءكلذب لئثمعي امغإو . 'نيتردقلا عضوي «ةزداغلا ينعم عبصإلا

 .ناطلسلاو

 مهوُي ام هجولا اذه ريغ ىلع عبصإلا هيف ركْذ اممرخآربخ رك ذ - ه9

 هيبشتلا

 ىلإ ءاج باتكلا لهأ نم الجر نأ "هللا دبع نع ةمّقلَع نع ميهاربإ ىور

 ىلاعتو كرابت هللا نإ مساقلا ابأ اي هل# لاقف ملسو# هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عبصإ ىلع رجشلاو لابجلاو عبصإ ىلع نيضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا كسمُي
 هتك هللا لوسر كحضف لاق راّبجلا كلملا انأ لوقي مث ”عبصإ ىلع ىرفغلاو ءاملاو

 .[59//71/] 4 هردق قح هللا اوردق امو 99 هلوق أرق مث هذجاون تدب ىتح

 هليوأت ركذ

 تابثإ ىلإ يَدْؤُت ال ةحيحص اهوجو هليوأت يف لمتحي ربخلا اذه نأ ملعا

 امسج هنوك ةلاحتسال ,هركذ لج هللا وهو «كلذ هفصو يف ليحتسي نمل حراوجلا

 .ادودحم ائزجتم اضعبتم

 ١. رمر ) يمرادلا معز ىلع «يسيرملا همهوت امك 89/4١١ (.

 ةدع دنسلا اذهبو . دوعسم نب هللا دبع نع سيق نب ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ يأ .؟

 . 7١ نيقفانم سمو ه,4١ ديحوت خب وه فلؤملا ظفل ىلإ - لامجإ ىلع  اهبرقأ «ةفلتخم ظافلأ

 ميهاربإ : وه رخآ دنسب هنأ الإ ,دوعسم نبا ىلإ اعجار ربخلا لاز ام انه ىلإ (لابجلاو ) نم .

 ؛19١ نيقفانم سم يف يذلا ظفللابو «( ةمقلع نم الدب ) يناملسلا ورمع نب ةديبع - يعخنلا

 .77 4 ءامسأ 419 ةعيرش 1١871778-4١184 حوت



 ثيدحلا لكشم 01

 لج هللا فصو# يف لاحملا ىلإ يدي ال امم هليوأت يف لاقي نأ نكمُي امو
 ربخلا يف لقي مل هنأ كلذ ةحصب دهشيو .هقلخي قلخ ضعب عبصإ هب دارأا نأ زعو
 عبصإ هب ديرأ هنإ انلق ام ىلع نوكي نأ لمتحاف ءاركنُم كلذ قلطأ لب ( هعبصإ ىلع ؛
 .هجولا اذه ىلع اقلخ قلخي نآزعو لج هللا رودقم يف ركنُي سيلو . 'هقلخ ضعب

 نم اقلخ نوكي نأ لمتحي : كلذ ليوأت يف يجلّتلا+ عاجش نب دمحم لاقو
 نوكيو «كلذ ىلع تاومسلا لمحي هنإ لاقف .عبصإلا مسا همسا قفاوُي# هللا قلخ
 .هيف ركذ ام هيلع لومحملل ةيمست كلذ

 «نمحرلا عباصأ نم لبق متيور يذلا ربخلا يف ركذ دق سبلأ :لئاق لاق نإف
 ؟ هليوأت نوكي ناك فيكف ,هسفن ىلإ كلذ فاضأ هنأ ول متيأرفأ ؟ هيلإ فيضأو

 ىنعم ىلع ؛ناطلسلاو كلخاو ةردقلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي ناك :ليق
 رك ذف . هيلع# هتردق نايرج نع رابخإلا دارأ اذإ (ّيعبصإ نيب الإ نالف ام ١ لئاقلا لوق
 رع برلا نأشل امظعُم ءاهعيمج ىلع ىلاعت هللا ةردق نع ربخأو تاقولخما مظعُم

 .هناطلسو هكلُمو هتردق يف# لجو
 نأو «هتردق يف كلذ مظعتسي هنأ "هنم بجعتملاك هع هللا لوسر كحضف

 ّقح هللا اوردق امو إف هلوق هيلع أرق كلذلو .هيلع ردقي ام بنج يف ٌريسي كلذ
 هيلإ يهتني يذلا دحلا ىلع قلخي ام ىلع ةردقلا يف هردق سيل :يأ# « هردق

 .رصحلاو ّدحلا هب طيحُيو مهولا
 نم ىلوأ هيلإ هُّقرص ناك «ليوأتلا نم انركذ ام لمتحاو كلذك# ناك اذإو

 . لجو زع هللا فصو يف ليحتسي ام ىلإ هفرص

 ١ . ءامسأ عجار ءيدهم نبا نع سبتقم لوألا ليوأتلا اذه 888 .

 كحضف :ورمع نب ةديبع قيرط نع ثيدحلا تاياور نم ديدعلا يف اصن ليق امك اذه .
 ديحوت خب اضيأ عجارو ؛15 نيقفانم سم ) هل اقيدصت ربحلا لاق امب ابجعت معلص هللا لوسر
 رمر 4808 8 نس ؛5189 8 /9,15 ةروس ريسفت رت نيقفانم سم ؛هر"59 8
 .( 184/04 حوت 4418/51



 نكت كروف نب ركب وبأ

 ىنعملا اذه لثم يف رخآربخ رك ذ - 0

 راّبجلا ذخأي :لاق ُهّْْقَع هللا لوسر نأ 'رمع نبا نع ريمُع نب ديبُش ىور

 نيأ كلما انأ راّبجلا انأ لوقيو امهطسبيو امهضبقي مث هيديب هضرأو هءامس

 .نوربكتملا نيأ نوراّبجلا

 هليوأت ركذ
 هتردق انفيرعت# ىنعم ىلإ عجري هيديب ضرألاو ءامسلا هذخأ ىنعم نأ ملعا

 ءامهئاتفإ ىنعمب نوكي نأ لمتحي امهل هّضبقو .امهيف هناطلس نايرجو امهيلع

 مث» يأ امهطسبي مث هلوقو .اهانفأ# اذإ (هيلإ نالف حور هللا ضبق» لئاقلا لوقك

 هللا لاق دقو .«اهيلع امهنوك ءاشي يتلا ةئيهلاو ديرُي يذلا هجولا ىلع امهديعُي
 تايوطم تاومسلاو# ةمايقلا موية سيق اعييح ضر الو لو اباعع يف# ىلاعت

 ينفي هنأو ءانفإلا ىنعم ىلع 'كلذ ريسفتلا لهأ ضعب لّوأتف 2[ 77/155 ] 46 هنيميب
 "اهب مسقأ يتلا همّسقب# يأ «هنيميب امهينفُي :ليقو . هتردقب نيضرألاو تاومسلا

 ىنعم يف ليوأتلا هل دهشي كولملا نيأ كلما انأ لوقيو# هلوقو .امهديعُي# مث

 / ؟ ١1 راّهقلا دحاولا هلل مويلا# كلملا نمل إف ىلاعت هلوق يف هركذ ام كلذو «ءانفإلا

 بيجُم هل نوكي# الف «مهتتامإو هقلخ ءانفإ دنع كلذ لوقي# : نورّسفْلا لاق .[ ١5

 . *© راّهقلا دحاولا هلل 99 هلوقب# هسفن ٍبيجُيف

 نايحألا بلغأ يفو . 17470178 15 ربط ؛؟54,/1 / 707,9 يف بط : دنسلا سفنب ١.

 ةمدقم جم ؛؟ ١-5 © نيقفانم سم عجار ؛مسقم نب هللا ديبع قيرط نع رمع نبا ثيدح جرخأ

 عا 110/87 حوت ؛89.-585/91 رمر؛؛؟ا/ه8 / » دهزو 0 / ١988

 .898 ءامسأ 9١9 ١89078 ربط

 . 775 دعب اميف رظنا ريسفتلا اذه يف . تاومسلا ّيط يأ .؟

 © هنيميب تايوطم ف ليقو )١ بيجعلا ليوأتلا اذه يرشخمزلا ركذ .©81 ءامسأ عجار ."

 ! هنم ًءازهتسا نكل «( « اهينفي نأ مسقأ هنأل همّسقب تاينفم

 نب دمحم لاق» :يسربطلا لاق .يربطلا مهنم «نيرسفملا رثكأ يأر وه اذه نأ عقاولا . 4

 هسفن بيجي مث اهلك قئالخلا ينفي نيح نيتخفنلا نيب كلذ ىلاعت هللا لوقي : يظرقلا بعك



 ثيدحلا لكشم 34

 .نآرقلا هب درو دقو «رهاظ هناحبس هللا ةفص يف طسبلاو ضبقلا نأ ملعاو

 هنأ انفيرعت ربخلا ةدئاف نوكتف .ةردقلاب عقاو لعفلاو «لعفلا ىنعم ىلإ عجري كلذو

 لكلا ضبقي ةراتو ءاضعب طسبيو اضعب ضبقي ةراتف ءطسبلاو ضبقلا ىلع رداقلا
 كلذب هّبنو ءاليصفتو ةلمج طسبلاو ضبقلا ىلع هتردق ىلع انلدف .هطسبي مث
 مهزجع انفّرعو .مهييحُي مث مهتيمُيو «مهديعُي مث قلخلا ينفي هنأو داعملا رمأ ىلع

 الو «ةردقلاو كلاب درفني يذلا وه هنأو ,مهيواعد#و مهكالمأ لاوزو مهفعُضو
 .هتردقو هكلم لوزي

 رخآربخركذ 64

 أرق ' هِي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع تباث نع# ةمّلَّس نب داّمح ىور

 اذكه لاق مث ١[ 47/1] 4 اًكد هلعج لبجلل هبر ىّلجت املف إل لجو زع هلوق
 "اذهب ديرُت ام دمحم ابأ اي تباثل ' تلقف لاق رصننخلا فرط جرخأ هنأ ينعي

 .اذهب ديرُت ام لوقتو هلي هللا لوسر نع كّتدحأ لاقو يردص يف#«هديب# برضف

 يلع وبأ صوصخلا ىلع مهنم «لوقلا اذه ضحد نم ريسفتلا لهأ نم نأريغ .«هدحو يقب هنأل
 نمل هلوق نع لعُسو ٠ :757 رابجلا دبع يضاقلل لازتعالا لضف باتك رظنا «يلزتعملا يئابجلا
 هلوقب نّيب ىلاعت هللا نإ لاقف «قلخلا ءانف دعب هلاق لوقي نم سانلا نم نأو # مويلا كلملا

 هللا ىلع ىفخي ال لف مهروبق نم يأ © نوزراب مه موي إف ثعبلا موي يأ 4 يقالتلا موي رذدُمل »
 اوناك ام ىلع نولوقي ناميإلا لهأف 4 مويلا كلملا نمل إف ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف © ءيش مهنم
 .؛مغلاو رغصلا ىلع هنولوقي نورفاكلاو راهقلا دحاولا هلل ف نولوقي

 ؛ه؟,9 / ١ 4307/ يف بط 4714 8 نس ؛75,7١ مح :ةتوافتم تافالتخا عم ؛عجار . ١

 طس ؛ه١,917 نازيم 5٠١,١ 4١ 5 ناسل ؛١,8 تاعوضوم ؛55/11١-1١5-1١4 حوت
 ريو وعل 8 يف

 . ( دامح لاخ وهو ) (ليوطلا ديمُح لاقف» :عجارملا يفو ءاذك .؟

 . اذه ىلإ :عجارملا يفو ءاذك .*



 0 كروف نب ركب وبأ

 هليوأت ركذ
 .رصنخلا ىنعمو يلجتلا ىنعم ربخلا اذه نم رَّسفُي يذلا نأ ملعا

 نيّيدعمب رهظي دق ءيشلاو .ءيشلاروهظ برعلا مالك يف هانعمف «يلجتلا امأف

 يل ىّلجت » لئاقلا لوقك «ةلالدلاب رهظيو «سحلاب# انايعو ةرهج رهظي :نيَقلتخم

 ىلجتيو ؛هلئالدو هتامالعب قلخلل هركذ لج هللا ىلجت دقو .« هُتفرع ىتح رمألا

 نأ ةيآلا يف انهاه يلجتلا ىنعم نم حيحصلاو .انايعو ةرهج ةمايقلا موي نينمؤملل

  'ايئار املاع هلعجو هايحأ نأب كلذو ءهبر ىأر ىتح لبجلا يف ةيؤر قلخ ىلاعت هللا

 ال هنأ يف ملسو# هيلع هللا ىلص ىسومل ةمالع ءاعطق اقرف هلعجو ةيؤرلا دعب هّكد مث

 . ايندلا يف هاري

 هانعم نإ 'لاق نم ملعلا لهأ نم نإف ءرصننخلا فرط جرخأف هلوق امأف

 رك ذف» .ريسيلا ءيشلا اودارأ اذإ ءكلذب نيقولخلا ةراشإك «هتايآ نم ريسيلا ءيشلا

 الّثُم رصنخلا برضتو لوقت برعلاو .ارصنخ هل لعج هنأ ال ءهب لَّثْلا برضو رصنخلا

 لبجلا ءازجأ قيرفت نم رهظأ ام رهظأ هنأ هيف ةدئافلا نوكتو .ءيشلا مهليلقت دنع

 اهرهظُي يتلا تايآآلا ىلإ ةفاضإلاب ٌريسي كلذو . هيلع مالسلا هيلع ىسوم ناك يذلا

 يف ناكو «ةمايقلا يف رهظي يذلا عونلا نم كلذ ناكو «ةمايقلا موي لجو زع هللا

 .رصنخلا فرطك هيلإ ةفاضإلاب ةلقلا

 ؟ هليوأت نع هلأس نم ىلع تباث ركنأ فيكف :ليق نإف

 وأ هللا ةفص ىلإ عجري كلذ نأ ّنظي هنأ# هيف مهوت نوكي نأ لمتحي :ليق

 ام ريغ ىلع هليوأت نأ ىلع ههّبنُي هيلع ركنأ كلذلف ءوضع وأ هل# ةحراج تابثإ

 . ةحراجلا ىنعم ىلع رصنخلا ركذ نم همهوتي

 نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ىكح ام يلجتلا ىنعم ناكف » : ىفسنلا نيعملا وبأ لاق . ١

 هللا ىأر ىتح ةيؤرو ةايح لبجلا يف قلخ ىلاعت هللا نأ يلجتلا نإ لاق هنأ يرعشألا نع كروف
 ١ ١ . ( 3919 ةرصبتلا ) «ىلاعت

 .هاندآ روكذملا يجلغلا هلعل .؟



 ثيدحلا لكشم 0

 فرط لغم ىّلحَت سابع نبا نع ةمركع ىور دقو :عاجُش نب دمحم لاق
 ءيشلاب# ليثمتلا قيرط ىلع كلذ نأ نم انلوأت هيلعو انلق امب اهيبشت ءرصنخلا
 .ةحراجلا تابثإ ىنعم ىلع ال «ريسيلا

 هنع هوري ملو «تباث نع داّمح هركذ : فيعض ثيدحلا نإ يجلّتلا# لاقو
 يبأ نباو ؛ناداّبع ىلإ ةجرخ هل تناك اداّمح نإ مهضعب لاقو .هباحصأ نم هريغ
 هرمع رخآ ىف اهلمتحا ثيداحأ#*و اظافلأ هلوصأ ىلع لخدأ قيدنزلا# ءاجوععلا

 ١ . 'هيف ترهظ ةلفغب اهاورف

 هليوأتو# هيبشتلا مهوي اممرخآربخ رك ذ - هو

 نأ مكرمأي هللا نإ ف هؤانث لج هلوق "أرق لَ هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور
 ”لاق [ ه./ 4 ] 4 اريصب اعيمس ناك هللا نإ هلوق ىلإ # اهلهأ ىلإ تانامألا اوُدْوت

 لوسر تعمس اذكه لاقو هنيع ىلع اهيلت يتلاو هنذأ ىلع هماهبإ ةريره وبأ عضوف
 . اذكه هعبصإ عضيو اهأرقي هلك هللا

 هنيع ىلع هدي عضو اذهلو ءانذأو انيع هلل نأ اذهب# دارأ هنأ ةهّبشملا تمعزف
00 
 , ةنداو

 .5ح 5١1 دعب اميف رظنا ١.

 يضر ةريره وبأ ١ :يدهم نبا لاق .(و١١١ لأت ) يدهم نبا نع هلقن يف فلؤملا طلغ . ؟
 :ىلي اميف ةدراولا «لاق» ةملكلا لجأ نم ءانه لاقي نأ ىرحألاب ناكو .(اذك ) «أرق هنع هللا
 دب : يهو «عجارملا ةيقب يف ابيرقت ليق امك ««أرق ةريره ابأ نأ ةريره يبأ ىلوم سنوي وبأ ىور »
 .91 4,7 / 58,54 يف طس ؛ ءامسأ ؛98ث-91// 415-49 حوت 447788 / ١8 ةنس

 .ربخلا اذهل ىرخأ ةياور ( ١59 دعب اميف فلؤملا درويسو

 . ةريره يبأ ىلوم سنوي وبأ يأ .
 . يدهم نبا نع ةلوقنم اضيأ ةلمجلا هذه . :



 ١ كروف نب ركب وبأ

 كلذ ليوأت ركذ
 ماسجألل الإ نوكي نأ حصي الف «ةحراجلا ىنعمب ناك اذإ ءنذآلاو نيعلا نأ ملعا

 نوكي نأ حصي ال هناحبس ميدقلا نأ لبق اميف اَنّيِب دقو «ةبُكرُما ءازجألاو ةفّلؤْملا

 وضعلا ىلإ ةراشإ هب دارمْلا نوكي نأ لاحتساف .ةحراجو ةلآو ءازجأ اذ الو امسج

 تاّيئرملا ىري لجو زع هللا نأو ءرصبلاو عمسلا قيقحت كلذب دارملا امنإو «ةحراجلاو
 ءرصبلاو عمسلل اقيقحت نيعلاو نذأآلا ىلإ راشأف .هعمسب تاعومسملا عمسيو هتيؤرب

 نم امهنيب امل همساب ءيشلا# لحم ىّمسُي دقو . 'رصبلاو عمسلا لحم امهنأ لجأل

 ال نيعأ مهلو اهب نوهقفي ال بولق مهل آف لجو زع لاق امك اذهو . برقلاو ةرواجملا

 بولقلا يف ام كلذب دارا 2[ 175/1] # اهب نوعمسي ال ناذآ مهلو اهب نورصبُي
 مهركف اولمعي ملو قحلا ىلأ لصوتلا يف اهولمعتسي مل امل لوقعلاو مولعلا نم

 «لوبق ْمّمّس هوعمسي ملو قحلل اوعمتسي مل امل كلذكو .قحلا فّرعت يف مهرظنو
 مكُب مص مهنأب ىرخأ ةيآ يف مهفصو كلذلو .مهل عامسأ ال مهناك اوراص

 .هعامسو همهف نع اوّماصتو قحلا لوبق نع اوماعت ال[18/5124 ىمُع
 فصولا قيقحت هتيم دارا#و ءانيف رصبلاو عمسلا لحم نيعلاو نذألا ناك اذإو

 ال ءرصبلاو عمسلا نم هيف ام دارُماو لحما ىلإ# راشأ» ءرصبلاو عمسلاب لجو زع هلل
 ضبقيف نالف لام ىلع نالف ضبق» لئاقلا لوق مالكلا يف اذه لثمو . لحما سفن

 .ضوبقملا ليصحت ديرُي لب ءكلذك لعف هنأ ال ؛هلام زاح هنأ ىلإ هب# ريشُي «( هيدي#

 ىلع ال ريصب عيمس هنأب هركذ زع هللا فصو نأ اندافأ ربخلا اذه نإ اضيأو

 هركذ لج هلل اوتبثُي ملف «'رظنلا لهأ ضعب هيلإ بهذ امك «ميلع هنأب هفصو ىنعم

 اذإو .ميلع هنأب هل انفصو ىلع ةدئاز ةدئافو اًصاخ ىنعم عيمس هنأب هل ادفصو يف

 هنيعب وه ىري امك تايئرملا ىري هللا نأ ديري «هنذأو) هنيع ىلإ راشأ» : يدهم نبا لاق . ١

 ةراشإلاف ءانيعو انذأ هل نأ ال .«تاعومسملا) هنذأب وه عمسي امك تاعومسملا عمسيو تايئرملا

 .«نذألاو نيعلا سفن ىلإ ال ؛هنذأو هنيع نم دافتسملا ىلإ ةعجار كلذ يف

 نب دابعو يفاكسإلا رفعج وبأ نييرصبلا نمو «مهرسأب نويدادغبلا «ةلزتعملا ضعب مه .”

 .49/48و ١ا/ه تالاقم عجار «ناميلس



 ه1١

 ثيدحلا لكشم 738

 هانعم دئازلا هجولا ىلعو ءرصبلاو عمسلا ىنعم قيقحت كلذب كي اندافأ ءكلذك ناك

 ناك ولو .ملعلا ىنعم يف ليوأتلا اذه ىلإ بهذ نم لوقل الاطبإ ؛ملعلا ىنعم ىلع
 بلقلا ىلإ ريشُي ناكل «ميلع هنأب هيف فصولا ىنعم عيمس هنأب هيف فصولا ىنعم

 املف .ميلع هنأ ريصب عيمس هنأ ىنعم نأ# ىلع كلذب هّبنَيل ءملعلا لحم وه يذلا

 عمسلا نيب قرفلا ققح# ءرصبلاو عمسلل نالحم امهو «نذألاو نيعلا ىلإ راشأ

 .صاصتخالا ىلع نيّفصولا ةدئاف نّيبو ؛ملعلا نيبو رصبلاو

 عمسلاب رّصبيو عّمسُي امنإو هعّمسُيو هب رّصبُي امم سيل نذألاو نيعلا نأ ىلع
 نوكي الو نيع# نوكت دق# هنأ ىرت الآ .نيعلاو نذألا ىف نانوكي نيذللا رصبلاو

 ةسرابلا كاينإ قع نيب رسما دا مشت بووك الو ةعيسم هلا هذه

 حدملاب فصولا لمكي اهب يتلا ةفصلا تابثإ دوصقملا لب ءاهتابثإ يف حدم ال يتلا

 عمسلا نم نذألاو نيعلا يف ام دافتسملا ىلإ ةعجار كلذ يف ةراشإلا نأو ؛ميظعتلاو

 .نذألاو نيعلا سفن ىلإ ال ,رصبلاو

 ديرُت* امنإو ««ردبو رمقو سمش الإ نالف ام :اريثك لوقت دق# برعلاو

 : 'ةغبانلا لاق ' ىنعملا اذه يفو . 'هجو نود هجوب ليثمتلا كلذب

 “بكوك نم هني ملت عل اذإ  ةبكارك ُكولْحْلاو ٌسْحَش كنف
 : ”رخآلا لاق كلذكو

 ادَتعافُكألا فاَرْطَأَوْ رين اند ُهوُجُولاَو كم رّشَتلا

 لوقت برعلاو «ليثمتلا نم رثكأب تسيل برعلا مالك يف ةراشإلاو » :ظ1١ لأت عجار . ١
 .(كلذ ريغ يف ال ءاهقارشإو سمش ءايض يف يأ ءسمش الإ نالف ام

 .يدهم نبا نع داكي وأ ايفرح لوقنم - «كلذ ريغ ال» ىلإ انه نم - اضيأ اذه . ؟

 . ",37/ يف يسوطلا ؛١9,1 يناغأ ؛؟؟ 5١1,١ ديرفلا دقعلا ؟؟7,1 دربملل لماكلا عجار .'"

 .ليوطلا نم . ؛

 . 5١5,5 ناسل ؛""1,5 ظحاجلل ناويحلا رظنا «ربكألا ٍسْفرُم وه .ه

 .عيرسلا نم .”



 لديحل كروف نب رككب وبأ

 2'ةحئارلا بّيطل كسملاب رشنلا هّبش امنإو ءكسملا نيع هنأ كلذب دري ملو

 هتراشإ كل ذكف . كلذ ريغ ال «ةمعنلاو ةبوطرلاو رارمحالل مّنَعْلاِب فكألا فارطأ#و

 ةلاحتسال ةحراج تابثإل ال « اريصب اعيمس هنوك قيقحتل نيعلاو نذآلا ىلإ هي

 .هركذ لج هللا ىلع حراوجلا

 هنأو لاجدلا فصو يف# هَلكَع لاق هنأ رخآ ربخ يف يوُر ام ربخلا اذه لثمو

 اذه ىنعمو .روعأب سيل مكبر نإو روعأ لاّجدلا نإ 'هْيَع لاقف ةيبوبرلا يعّدُم
 «ىمعلاو صقنلا هيلع حصي ال هنأو ريصب# هنأب هركذ لج هللا فصو قيقحت اضيأ ربخلا

 انركذ دقو . صقن روعلا نأل صقنلا يفن دارأ# امنإو ؛ةحراجلا# تابثإ كلذب دري ملو

 دوت اهب قصور« نيحتسم ةناخبس هلل اهتاثثإ له: حاولا تابثإ فجدمأل هنا

 .لبق اهنايب مآلقت يتلا هوجولل ,هثدحو هيفنب لوقلا ىلإ

 هليوأتو ىلجتلا يف رخآربخ رك ذ - 5

 نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ "سابع نبا نع ةمركع نع ريثك يبأ نب ىيحي ىور

 . ؛ اهل ىّلحجت مهيلع رّمدُي نأ دارأ اذإو هضعب نع ىدبأ ضرألا لهأ فّوخُي

 .اهئاكذو :يدهم نبا فاضأ ١.

 هتمأ رذنأ دقو الإ ( يبن ثعُب ام : وأ ) يبن نم ام : سنأ ثيدح نم ءزج ظفللا اذهب ربخلا .؟

 «(ر ف ك :وأ ) رفاك هينيع نيب بوتكم روعأب سيل مكبر نأو روعأ هنأ الآ باذكلا روعألا
 45١5145 8 /51 نتفرت ١4 / 44١58 محالم دب 4١١١ نتف سم ؛؟,1١ ديحوت خب عجار

 ءامسأ 48417 8 نس ؛( .50٠ ,577 ,؟؟رخآ تاياوربو ) 550,571,1٠١ 3,7 مح

 نوط

 دارأ اذإ :يمليدلل سودرفلا دنسم نع القن 2712517 8 ٠١ زنك ءرخآ ظفلب «عجار .*
 لاق .اهل ىدبت هقلخ كلهي نأ دارأ اذإو تدعتراف ائيش هنم ضرألل رهظأ هقلخ فوخي نأ هللا

 جرخأو .«هوحن افوقوم هنع ةنسلا يف ( يناربطلا - ) بط هاورو «سابع نبا نع» : يطويسلا

 نب دمحأ هيف ليوط دنسب كلذو هيلع افوقوم طقف ةمركع نع هلثم اربخ ىلعي وبأ يضاقلا
 .(7140 5 لاطبإ) يعازوألاو لبنح

 .ضرألل يأ .:



 ثيدحلا لكشم 1#

 كلذ ليوأت

 هتايآ ضعب نع» يأ هضعب نع ىدبأ هلوقب دارا نوكي نأ لمتحي هنأ ملعا

 تايآلاب لسرُت امو » ىلاعت لاق امك «(ةفّوخُمو ةرّذحُمو ةرذنُم نوكت امث هتامالعو

 نأ لمتحي .اهل ىّلجت مهيلع رّمدُي نأ دارأ اذإو هلوقو 59/1١11[. 6 افيوخت الإ

 امم رثكأ تايآلا نم رهظأ «مهلصاتسيو مهكلهُي نأ دارأ اذإ هنأ هب دارا نوكي

 .اهيلع مهبولق ٌرقتست ال ىتح لوألا يف اهرهظأ
 نوكي ةراتف :نيهجو ىلإ مسقني كلذ نأو «يلجتلا ىنعم لبق اميف اَنِّب دقو

 ةراتو ؛عطقتو كدكدتف لبجلا هسفن ىرأ نأب لبجلل ىّلجت امك «تاذلاب ايلجت#

 بولقلل ةجعرْلا هتامالعو 'تاداعلل ةضقانلا هتايآراهظإب كلذو «هلاعفأب هقلخل ىلجتي

 ءاعيمج نيهجولا ىلع ةغللا يف غئاس كلذو .ايلجت كلذل هراهظإ ىّمسُيف «سفنألاو

 : 'لئاقلا لاق امك

 امأو ؛مهيفو مهيلع برحلاب موقلا روهظ دارأو .(«حامرلاو فويسلاب» ىنعي

 .اهُتزربأو اهّترهظأ اذإ (سورعلا تولج » :لاقي كلذكو .روهظلا وهف «ىلجتلا ىنعم

1 
 0 لئاقلا لوق هنمو

 ”مالجؤأراَقنؤأّْنِيمَيت ثالئاغطقمَىَحلاَنِإَق

 رظنا ءيرعشألا مهنمو «مهرسأب نيملكتملا دنع ةزجعملا صئاصخ نم وه ةداعلل ضقنلا ١.
 .11/5 درجم

 امك 2١47 را/ ةيآلا ريسفت يف ١١١,7 يلامأ يف هب دهشتسم تيبلا .هتفرعمل قفون مل .؟

 .ايئات ةّنسآلا عْفَو نع َناَك ادَقَو :هزجعو .ةيآلا سفن يف يسربطلاو يسوطلا يريسفت يف
 .ليوطلا نم .'*

 حرش 477,١ رابخألا نويع ؛7 50.١ نييبتلاو نايبلا عجار «ىملُتس يبأ نب ريهُز وه .

 .4١,0١5١و 585,48 ناسل ؛١ا/,١١/ ةغالبلا جهن

 .رفاولا نم .ه



 كيف كروف نب ركب وبأ

 اذإو .جورخلاو اهنم روهظلاب « ناطوألا نع ءالجمالا» هنمو . «زوربو روهظ يأ
 هللا فصو ةلاحتسال هيلع الومحم نوكي نأ بجاولا ناك «ةغللا يف اغئاس اذه ناك

 . ءزجلاو ضعبلاو لكلاب ىلاعت
 مهؤطي نالف ونب» :لئاقلا لوقك «ةغللا يف غئاس هُريغ هب دارُماو ءيشلا ٌركذو

 ع(ةماميلا تعمتجا» :لوقت برعلاو .اهيف نوّراملاو قيرطلا لهأ داراو «قيرطلا

 .اهلهأ دارأو [ 85/١١ ]4 ةيرقلا لكْسو لجو زع هللا لاقو .اهلهأ كلذب نوديرُيو

 هنأ وحنلا# اذه ىلع الومحم هضعب نع ىدبأ هلوق ناك ؛كلذ غاس اذإو

 . ةفّوخملا ةرذنملا لاعفألا نم هتامالعو هتايآ ضعب نع ىدبأ

 هليوأتو رخآربخ رك ذ - ه/

 لوسر لعجف ةّثر بايث هيلعو هيلإ ءاج ' ايبارعأ نأ هني هللا لوسر نع 'يوُر

 هللا نإ ِهَتَِ# لاقف معن لاقف لام كلأ لاق مث ٍبّرصُيو هيف رظنلا دّعصُي ُهكَم هللا

 ثيدح هل ىرج مث . "هيلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي دبع ىلع معنأ اذإ هناحبس

 و 477,” مح - ادج ةفلتخم ظافلأب نكل - عجار ,ءيمشجلا ةلضن نب كلام نع ١.

 08881١9-50 577551751١9,7١17,5١5؛أسماء 514١ ربط ؛ 001555 "١

 عجار «( هيلع هتمعن رثأ ىري نأ : ىلإ) هدحو لوألا ءزجلا ثيدحلا نم جرخأ ام اريثكو . "47

 ١9 ربط ؛ 4178-474, مح ؛ل3 ةنيز سن 4750018 /5 ربرت 410578 / ١4 سابل دب

 يناثلا ءزجلا وه نايحألا ضعب يفو . 115085155155311 8

 8 5 زنكو 88-410, / ٠١8,5 يف بط 4474, بيرغ يف امك ءادرفنم جرخأ يذلا
 ا

 لوسر ْتيتأ :الثم لاقو ء,ثيدحلا يف ملكتملا وه ام اريثكو .هسفن ةلضن نب كلام وه . ”

 يبنلا ىلع تلخد :وأ ,رامطأ يلعو معلص هللا لوسر ينآر :وأ ؛ةئيهلا فشاق انأو معلص هللا

 .خلا ؛بايث نم ناقلخ ّيلعو معلص

 ىلع مهنم ؛ةلضن نب كلام ريغ ةباحص نع ثيداحأ يف ةركفلا هذه سفن تدرو .*

 مح 458155 /51 بدأرت عجار ءنيصح نب نارمع ورمع نب هللا دبع «ةريره وبأ صوصخلا

 .ا١ الطول ال195 ١ ال1 خ8 ١ ال18 58 ردك ؛؟ 8١ 5 ١ك ربط ؛: 5 خ4 و "11



 ثيدحلا لكشم نضب

 لوسر لاقف ' اهنذأ قشتو اهرحبت برعلا تناك يتلا ةريحبلا فصو نأ ىلإ ليوط

 .كاسوُم نم دحأ هاسومو كدعاس نم ّدشأ هللا دعاس : ِهَتِلَم هللا

 كلذ ليوأت ركذ

 ىلع اهباطخ نم موهفملابو اهتغل ىلع برعلا بطاخ امنإ# هلم يبنلا نأ ملعا

 ةوقلاو ةردقلاب لجرلا فصو دنع لوقت برعلاو . مهنيب اميف ةيراجلا مهتاداع#
 كلذب نوديرُي الو .«يدعاس ةوقب »و «يدعاسب كلذ تلعف» :رمألا ذافنإ دنع

 تعمج ١ :لاق اذإ ءلجرلا نأ ىرت الأ .ةوقلاو ةردقلاب فصولا نود دعاسلا تابثإ

 ةرشابملا نود «هتّوقو هريبدتو هيأرب لاملا عمج هنأ ديرُي امنإ «(يدعاس ةوقب لاملا اذه

 . موهفم ىنعملاو «ميقتسم هب# باطخلاو «مولعم مالكلا اذه نم ضرغلاو ؟ دعاسلاب

 كرمأ نم دشأ هّرمأ ١ يأ ,كدعاس نم ّدشأ هللا دعاس هلوقب هيَ ىبنلا دصق كلذلو

 تملكت اذإ اهباطخ يف برعلا تفرع يتلا ةداعلا» ىلع 4 كتردق نم مآ هُثردقو

 .زعو لج ميدقلل ةحراج# يه يتلا دعاسلا تابثإ ىلع ال ءباطخلا اذه لثمب

 نم هيف ام مساب ءيشلا لحم يّمسُت برعلا نأ لبق اميف انركذ امريظن اذهو

 ادعاس ةردقلا يّمسُت كلذك .انذأ عمسلاو انيع رصبلا تّمس امك «برّقلا قيرط

 .ةردقلا لحم دعاسلا ناك نإو#
 يف ليوأتلا نم انركذ ام قّقحُي اذهف ءكاسوُم نم لحأ هاسوُمو ُهَّتْيَي هلوق امأف

 امل ءىسوملا نأل ؛ةحراجلا تابثإ ال ,ةردقلاب فصولا قيقحت يف ليثمتلا هب دارا نأ

 نع رّبع «( كعطق نم عرسأ هعطق نأ مالسلا هيلع هدارُم ناكو ؛عطقلل ةلآ ناك

 ام مساب ءيشلا ةيمست يف برعلا بهذم ىلع «هل اببس ناك اذإ ىسوملاب عطقلا

 . هيلع الومحم# ربخلا ليوأت ناك ءكلذك ناك اذإو .هب قلعتيو هنم برقيو هرواجُي

 معلص هللا لوسر لاق مث :( 508 8 ١9 ربط 4477, مح ) يلي امك وه هلماكب نتملا ١.

 وأ اهقشتو رحب هذه لوقتف اهناذآ عطقتف ىسوملا ىلإ دمعتف اهناذآ احاحص كموق لبإ جتنت له

 ( مْرص١و ةريحب عمج (رْخُب و .كلهأ ىلعو كيلع اهمّرحتو مُرِص هذه لوقتو اهدولج قشت
 .598ه,117 و 57,4 ناسل رظنا «ميرص عمج



 نسق كروف نيركب وبأ

 هلوق ىف نيديلا نم هب هسفن فصو ام متلمح اله» :لوقي نأ دحأل سيلو

 «ةردقلا ىلع 7٠[ /5] 4 يديب تقلخ و [75 /5] © ناتطوسبم هادي لب

 ىلع كلذ لْمَح نأو «نايبلا نم هركذ مّدقت ام لجأل ؛(؟ هيلع دعاسلا متلمح امك
 ةردقلاب قولخم هنأ ثيح نم «سيلبإ ىلع جاجتحالا يف ةدئافلا هجو# لطبُي ةردقلا

 ىلع مالسلا هيلع مدل ليضفتلا قيرط ىلع هباطخ يف كلذ# هللا ركذ امنإو .مدآك

 .[ا/8 / 521 © يديب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام ىلاعت هلوق يف «سيلبإ
 «ةردقلا ىنعم ىلع لمُح نإ .هنأل ,دعاسلا نم ربخلا اذه يف ركذ ام كلذك سيلو

 لاق كلذلو «ةردقلا هب دارأ هنأ ىف رهظأ هّرمأ لب «ةدئاف لطبُي ملو الصأ ضقني مل

 .كاسوُم نم دحأ هاسوُمو

 هليوأتورخآربخ رك ذ - 8

 ماق اذإ : كغ هللا لوسر لاق : 'لاق ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع ىور
 ىلإ هركذ لج برلا هل لاق تفتلا اذإف نمحرلا "ينيع نيب هنإف ةالصلا ىلإ دبعلا

 تفتلت نمم كل ريخ ينإف» ىلإ لبقأ تفتلت ينم# كل ريخ وه نَم ىلإ تفتلت نم
 .هيلإ

 هليوأت ركذ

 هب داري ام اهنم «ةريثك ناعم ىلع لمعتسُت برعلا مالك يف نيعلا نأ ملعا

 ام اهنمو «ةدوجلا هب دارُي ام اهنمو «ةءالكلاو ظفحلا هب دارُي ام اهنمو «ةيؤرلاو ةدهاشملا

 . ةحراجلا هب داري ام اهنمو «ةلالدلا هب دارُي

 اذه ٌعَنصأ »و « ينيع ىلع تنأ» :لئاقلا لوقكف»# «ةدهاشملا هب دارُي ام امأف

 «ةءالكلاو ظفحلا هب دارُي ام امأو . « ةدهاشُمو كننم ىأرم ىلع ١ يأ 2« كنيع ىلع عاتملا

 ١. عمجم عجار 5, » 8" / 6١ا/ زنك ؛رازبلا نع القن 8 ١994868.

 . .يدي :رازبلا ةياور يف



11 

5 

 ثيدحلا لكشم نيك

 هلوق يف ليقو ؛( هتءالكو هظفح يف تنأ» يأ «( هللا نيعب تنأ» :مهلوق يف»# وهف

 . «انتءالكو انظفح يف » يأ «[ 58/57 ]4 اننيعأب كنإف كبر مكحل ٌربصاو ل ىلاعت

 امأو .(«مهليلد » يأ 2« موقلا# نيعاذه#* » :مهلوق يفف «ةلالدلا اهب داري يتلا امأو

 نبع اذه»و «« عاتملا نيع اذه »و ««لاملا نيع اذه » : مهلوق يفف «ةدوجلا ىنعمب نيعلا

 ىنعملا رهاظف «ةحراجلا ىنعمب يه# يتلا نيعلا امأف .هنم راتخملاو هُدّيج يأ «(ةدالقلا

 .(«نيع ةقدحلل»و ( 'ةبكُرلا نيع» :نولوقي مهنأل «لامعتسالا يف

 هللا فصو ناكو «ةفلتخما يناعملا هذه نيب اكرتشم# نيعلا ظفل ناك اذإو

 يتلا يناعملا هذه ضعب ىلع الومحم نوكي نأ بجو ءاليحتسم ةحراجلاب» ىلاعت

 .نيعلا ىنعم ىف اهانركذ

 هلوق يف ليق# امك «ةءالكلاو ظفحلا هب دارا نأ ىلع لمح نإ ءهنأ كلذو

 يرجت ]» حون ةئيفس ةصق يف هلوق# يفو ء[ 4/51 ] # اننيعأب كنإف 8 ىلاعت

 قُفوُم لجو زع هللا نأ هانعم ناكو .اركنُم كلذ نكي مل ١[« 5/541 4 اننيعأب

 ةيصعملا نع هسرحو ةالصلل هقفو نيح هتءالكو هظفحب هنأو هل ظفاح# يّلصُملل

 ام نأ كلذ قّمحُي امجو .هتياعرو هظفح تحت هنأ ىنعم ىلع (هنيعب) ناك ؛اهكرت يف

 كلذ نأل ,هيلإ تفنلت نمث» كل ريخ انأ هركذ لج هلوق نم «هيلع لدي ربخلا ىف ركُذ

 اذهو .لابقإلا ىلإ هوعديو لافغإلا نع هرجزي ؛هبر نم هل ٌةيبنتو هسفن نم هل ظعاو
 . هركذ لج هللا لّبق نم ةءالكلاو ظفحلا ةمالع

 قلعتي امم هنأ لجأل ائيع رصبلا ىّمسُي دق هنإو ءرصبلا نيعلاب دارا نإ انلق اذإو

 هتاكرح ىريو هاري ءدهشمو هللا نم ىأرمب يّلصْلا نأ دارملا ناك ءائيف هب موقيو هب

 ةالصلا يف ظّفحتلا يف بيغرتلا هيف ةدئافلا نوكتو .هبلق دهشيو همالك عمسيو

 لالجإلاو ةبيهلاو ؛ةدهاشملا ةيؤر ىلع ةّينلاو بلقلاب روضحلاو عوشخلل حراوجلا ٌمز#و
 .هحيبستو هركذو هتءارقب هتالص يف هيجانّيو هل يّلصُي نمل

 ١. ناسل رظنا ؛ةيكرلا :حيحصلاو ! اهلك لوصألا يف اذك 307,17 .



 1 كروف نب ركب وبأ

 ىنعملا نوكي نأ لمتحيف ؛«ءيشلا نم رايخلاو ةدوجلا نيعلاب دارا نإ انلق اذإو

 ا ل ا

 .هقلخ نم راتخُمو هئايلوأ نم يلوو هنويع نم نيع وهف
 1١//0"[ ]© اننيعأب كلُقلا عّنصاو و هركذ لج هلوق ليوأت يف ليق دق#و

 هلوق يف ليقو .« دهشمو انم ىأرم ىلع »و «انتءالكو انظفحب» يأ نيهجولا الك
 . لمتحم كلذ لكو .اضيأ اعيمج نارمألا ]9/5١"[ #4 ينيع ىلع عّئصّتلو

 نأ ريسفتلا لهأ ضعب ركذ دقف «[ ١ 4/5 41 4 اننيعأب يرجت  هلوق امأف

 . مالسلا هيلع حون تقو يف نينمؤملا مه اوناك مهنأل ,«انقلخ رايخو انئايلوأب » ىنعملا

 مهضعب لاقو . 'ضرألا نم هللا اهجرخأ يتلا ءاملا نيعأ كلذب دارأ :مهضعب لاقو

 الو ةفآ اهقحلت ال ءانتءالكو انظفح يف دهشمو انم ىأرمب# يرجت » اهنأ ىنعملا

 .(اهيف نملو اهل لجو زع هللا ظفح لجأل صقن اهضرتعي
 ءيشلا ةيمست هنأ» انركذ امل «عّسوت رصبلا# يف نيعلا ظفل لامعتسا نأ ملعاو

 انباحصأ فلتخا دقو .ةغللا يف غئاس كلذ نأو هب مئاق وه ام مسابو هلحم مساب

 . ةيؤرلاو رصبلا هب دارُلا نإ لاق نم مهنمف .نيعلاب هل فصولا نم ىلاعت هلل تبثي اميف

 لوقلا ليبسك اهيف لوقلا ليبسو ؛عمسلاب هلل ةفص» اهتابثإ قيرط نإ لاق نم مهنمو
 ا ا ل ا ل

 ارمأ ص خي # الو ليوأتلا لمتحم ىنعملا كرتشم ربخلا يف# نيعلا ظفل ناك اذإو 1

 فصو يف حيحصلا نأ# ا ا
 هفصو ىف كلذ نايرج ةحص»#و هله: ظفللا لامتحال «هانركذ ام دحأ هناحبس هللا
 .اريبك اًولع كلذ نع ىلاعت «ةلآلاو ضعبلاو ةحراجلاب هفصو ةلاحتساو ىلاعت

 نمو انئايلوأ نيعأب هانعم ليقو)» : نيبيرغلا نيليوأتلا نيذه يسربطلاو يسوطلا ركذ . ١

 . «اهانعبنأ ىتلا ءاملا نيعأب يرجت هانعم ليقو «ةكئالملا نم اهب مهانلكو

 .( 85 ) نيمي هيدي اتلك ربخلل هليوأت يف فلؤملا لاق ام ىلإ ةراشإ هلعل . ؟



 ثيدحلا لكشم 0-0

 ليوأتلا يضتقي اممرخآربخ رك ذ -8

 رادج يف اقاصُب ىأر ُهَّنِكَع هللا لوسر نأ 'رمع نبا نع عفان نع كلام ىور

 لبق قصبي الف يّلصُي مكدحأ ناك اذإ : لاقف سانلا ىلع لبقأ مث هّكحف ةلبقلا

 . ىّلص اذإ ههجو لبق ىلاعت هللا نإف ههجو

 هللا لوسر نأ ّرَذ يبأ نع ٍبّيسْلا نبا ىور ام هانعم نم بيرق وه ام هلثمو

 ههجو فرص اذإف تفتلي مل ام ”دبعلا ىلع البقُم هناحبس هللا لازي ال : "لاق هِي

 .هنع فرصنا

 هليوأت ركذ
 اهدحأ ءاهوجو لمتحي ههجو لبق هناحبس هللا نإ ُهيمدلوق ىنعم نأ ؟ملعا

 . يّلصُلا اذه هجو لّيق نم هيلع لزني يّلصُمْلا اذهل هللا باوث نأ هانعم نوكي نأ

 ميجا : يأ« ” ةمايقلا موي هبحاص يدي نيب نآرقلا ءيجي : مالسلا هيلع هلوق هلثمو

 يطعأ نآرقلا ثلث أرق نم : لاق هنأ# ربخلا يف اضيأ يور دقو .نآرقلل هتءارق باوث .

 مح ؛"١ دجاسم سن ؟ة٠ دجاسم سم 47707 ةالص خب : ظفللا سفنو دنسلا سفنب ١.

 هريغ نع وأ ءرخأ دانسأب رمع نبا نع امإ ءرخأ تاياور ةدع ثيدحللو .ظا١ 4١ لأت

 50١(. انهرظنا ) كلام نب سنأ «يردخلا ديعس وبأ «ةريره وبأ مهنم «ةباحصلا نم

 دب :تافالتخا ضعب عمو .و١ 47 لأت 4١14 ةالص رد :ظفللا سفنو دنسلا سفنب .؟

 .1191/8 8 الزنك ؛!؟,ه مح ؛١١وهس سن493098 / 1١51١ ةالص

 +٠. هتالص يف وهو :وأ «هتالص يف :انه فيضأ عجارملا ةيقب يفو .لأتو رد يف اذك .

 ضعب ءانثتساب - هصنب لوقنم ( ةيناثلا ةرقفلا ةياهن ىلإ انه نم ) يتآلا عطقملا لك .

 .ظا 4١ لأت نع - تاملكلا

 نآرقلا أرق نم لضف يف اهلك ثيداحأ نم ةعومجم هب دوصقم او . لأت يف اضيأ اذك . 3

 0)١99/ عمجم ؛8ه؟, ه مح ؛1/21 8 / ه1 بدأ جم) يملسألا ةديرب نع : هملعتو

 رد / ١14 نآرقلا لئاضف وأ باوث رت ) ةريره يبأ ًانع؛(١95881١ زبك 7

 2075 454 98 8 ربط ) ةمامأ يبأ نع ؛( 54584 1159 88 ١ زنك ؛١,5 نآرقلا لئاضف

 . ( 7,١ نآرقلا لئاضف رد ) رمع نبا نع ؛ ( 4 ١



 الضي كروف نب ركب وبأ

 هيلع هلوق اضيأ هلثمو .ةوبنلا ملع ثلُث# يطعأ هنأ هيف ىنعملاو .' ةوبنلا ثلُث

 هل كلذ باوث ناك :يأ ؛"رانلا نم اباجح هل نك تائب ثالث لاع نم : مالسلا

 .رانلا نم اباجح

 «ككسلا يف فوطي لعجف ةّكم هنع هللا يضر رمع مدق :" ةيريَوُج لاقو

 ءيجي ىتح «معن9 :لاق . كلذ هل لاقف نايفُس يبأبّرمف .«! مكتينفأ اوُّمُق» :لوقيو

 ءمعن» :لاقف .«؟ مكتينفأ اوّمُق لقأ ملأ ) :هل لاقف كلذ دعب هبّرم مث :لاق . «انناّهُم

 هالعف :لاق .- مداخلا وهو «(نهام» اهّدحاو «(«انمَّدَخ ) ينعي - (انناّهُم ءيجي ىتح

 ؛تّرعشقال هّتبرض ول موي بيرل هللاو امأ ؟ هبرضت؟ 9 : تلاقف «دنه» تجرخف . ةردلاب

 عضوو اماوقأ مالسإلاب عفر هللا نكلو ! هللاو تقدصو» :لاقف .«! ةّكم نطب كب#

 نطب لهأ كبد تّرعشقا » :يأ ( ةّكم نطب كب# تّرعشقا» اهُنوقف .(! اماوقأ هب#

 .(ةّكم

 «(دزألاو ميمت تءاجو» :نولوقي مهنأ ةغللا لهأ لوق نم انركذ امك اذهو

 ةقيرط هذهو .اهلهأ نوديرّي#و «(ةماميلا تءاجو :نولوقيو .مهءانبأ نوديريو

 .اهباطخ ىف ةرهاظ برعلل

 لبق هللا نإف مالسلا هيلع هلوق ىنعم نوكي نأ هجولا اذه ىلع لمتحيف

 .هتماركو هباوث : يأ ىّلص اذإ ههجو

 يف عوشخلا نامدإ يف بيغرتلا ىلع ربخلا ىنعم نوكي نأ اضيأ لمتحيو

 لغش نوكي نأ يّلصُلاب ءايشألا ىلوأ نأ كلذب# هلم ديرُي هيلع# ضحلاو ةالصلا
 هتزعو هللا ةمظع نأ ىنعملا نوكيف .هتردقو هتزعو هتمظع ركذو هللا ركذب هبلق

 :رمع نبأ نع . 594 8 ١ زنك 4577١ نازيم 4١8,١ تاعوضوم :ةمامأ ىبأ نع ١.

 445711 غبت

 .15786 8 ١5 زنك - 7١508 غبت :سنأ نع . ؟

 هيلإ ةبوسنملا ةياكحلا اماه, بيذهت عجار ؛«ةمادق نب ( ةيراج :وأ) ةيريوج يأ ."

 .١١4917,1؟و 3هره ناسل يف - (رمع ثيدح» ةفصب - اهرثكأ يورف

 .ٌرعشقال :ناسل يف امك لأت يفو .لوصألا عيمج يف اذك . ؛



 ثيدحلا لكشم ننل

 اهركذبو اهب هُلْغعُش نوكي نأ بجي هنأ ىنعم ىلع (ههجو ءاقلت ١ نوكت نأ بجي

 .هريغ نع كلذ هلغشي ىتح بلقلا اهراضحإ ديدجتو

 ىتح يلصُْلا هّملع ةالصلا بادآ نم ابرض كلذ# نوكي نأ اضيأ لمتحيو

 ةّصاخ اهيلإ لبقتسا يتلا ةهجللو اهرمأل امظعُم اهتمرُحب امرحتم هتالص يف نوكي

 ديزل نركم اذه لغو. ةيكلا كلت لف صو ال كال دلل ا هتاجيم ةلئارمأل المت
 هّجوت يتلا ةهجلا ميظعت يف هيلع هّجوت دق هرمأ نأ يأ» ههجو لبق هللا نإف هلوق

 -  .هبلق نم ءيشب الو هدسج نم ءيشب اهنع لدعي الأ بجيف .اهيلإ
 «تفتلي مل ام هدبع ىلع البقُم هناحبس هللا لازي ال هني هلوق ىنعم امأف

 امك (هيلع البقُم هريخ لازي ال) :هيف ىنعملا نوكي نأ لمتحيف «ةالصلا يف : ينعي
 فرص اذإف هلوقو . هريخ هلانأو هبّرقو هلبق اذإ «نالف ىلع لبقأ ريمألا نإ لئاقلا لوقي

 فرص ريمألا نإ لئاقلا لوقي امك «هباوثو هريخ فرصنا :يأ هنع فرصنا ههجو

 هيلإ نسحأ امك فنأتسملا يف هيلإ نسحُي ملو هنع هريخ عطق اذإ ( نالف نع ههجو

 :'لئاقلا لوقك اذهو .فلس اميف

 "اَمُوَقَتَفهِلْيَمْنِمُهَلاَتْحَقَأ ُهَدَحَرَكَصْراَجلا ادِإاَنُكَو

 . فورعملا دخلا كلذب ديري هنأ ال ءهرظنو هتّيطع عطق نأب هدخ لامأ : يأ

 الصاو هب# هفطلو دبعلل# هللا قيفوت لازي ال : هيف ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 . هيف فطللا ةداعإ ”لعفب هنع هناحبس هللا ضرعأ دقف ضرعأ اذإف ءضرعُي مل ام هيلإ

 فرص اوفرصنا مث إف لجو زع هللا لاق امك اذهو# .هنع فرصنا هلوق ىنعم وهو

 ريخلا نع مهبولق هللا فرص امل «هنأ كلذ يف ىنعملاو .[ ١77/5124 مهبولق هللا
 ال هنأ يف انلصأ ىلع ينبم اذهو .ريخلا نع مهبولق تفرصنا ءفطللاو قيفوتلا عطقب

 ١. ناسل رظنا ءحيسملا دبع نب ريرج سّملتملا وه ١, 17448574 4ا, ,

 .ليوطلا نم . ؟

 ينعي ١ :فلؤملا نع القن «ىلعي وبأ لاق .عطقب : حيحصلا لعلو ءاهلك لوصألا يف اذك .*

 . ( هر لاطبإ) «فطللاو قيفوتلا َعطَق



 ١ كروف نب ركب وبأ

 اقيفوت هل لعفي ال نأب كلذو ءلجو زع هللا فرصب الإ ةعاطلا نع دحأ فرصني

 هللا غازأ اوغاز# املف » ىلاعت هلوق لوأتُي كلذ ىلعو .ريخلا لعف ىلإ هب لصي افطلو

 مهُنث دحأ امل مهبولق تغزأ ءيمكحو يملع يفاوغاز املا :يأ «[ 5/5114 مهبولق

 .(مهتقلخو

 فصو ةلاحتسا انلق ام ىلع كلذ يف ليوأتلا لمحُي نأ بجوأ يذلا نأ ملعاو

 اذإو .امسج وأ ارهوج هنوك ةلاحتسال «ةلباقُمو ةاذاحّمو ةهج يف نوكلاب ىلاعت هللا

 هّلمح ناك ءاديفُم#»# ناكو مالكلا اذه اهيلع انلمح ىتلا ةقيرطلا هذه ةغللا تغّوس

 .هب قيلي ال امب ىلاعت هللا فصو نم ىلوأ هيلع

 ليوأتلا يضحقي اممرخآربخ ركذ -

 الو مهيلإ هللا رظني ال ةثالث : 'لاق هنأ هَتِيَي هللا لوسر نع رد وبأ ىور

 دبع ىورو .ربكتسم لئاعو باذك كلّمو ناز خيش 'ميلأ باذع مهلو مهيكَرُي

 موي هيلإ هللا رظني ال ءاليُخ هرازإ ٌرجي يذلا : "لاق هِي هللا لوسر نأ# رمع نب هللا

 . ةمايقلا

 نأ حصي ال ىلاعت هللا ناك اذإ :لاقي نأ وه ربخلا اذه يف لاؤسلا هجوو

 ؟ مهيلإ رظني الو مهيكزُي الو هلوق ةدئاف امف ءرظنلاب فصوُي

 براقم ربخ ةريره يبأ نع يور نكل .و14١ لأت 4١10 8 نس :قيرطلا سفن نم ١.
 ناميإ سم عجار «( خلا ,مهيلإ رظني الو مهيكزي الو هللا مهملكي ال ةثالث ) اعويش رثكأ وهو

 ر 154١888 5١رزنك ؛((دباع» لدب (لئاع» أرقا) 567 ءامسأ ؛4 86,5 مح ؛١

498 . 

 ,الا// 8 نآرقلا . ؟

 ؛545//4017 رمر 4١ 47,5 مح :ابيرقت ظفللا سفنب .و9٠ لأت :امامت ظفللا سفنب .*

 ١- سابل خب : اعويش رثكأ وهو «( «هرازإ نم الدب (هبوث ١ هيف ) براقم ظفلبو . 788,1١ غبت

 ؛1 951511 158,7١5 ىال,7 مح ؛ ١1/7٠١8 /8 سابل رت ؛ ؛ . 6 8 / ؟5 سابل دب ؛؟

 . خلا



 ثيدحلا لكشم ١

 رظن اهنم ؛هوجو ىلع فرصتي برعلا مالك يف رظنلا نأ كلذ نع 'باوجلاو

 .ةمحرلاو فطعتلا رظن اهنمو «”رابتعالا رظن اهنمو «راظتنالا رظن اهنمو ؛نايعلا

 ىلاعت هللا نم رظنلاو .(مهمحري ال» : يأ مهيلإ هللا رظني ال هتيم هلوق ىنعمف

ريغل لئاقلا لوقي ام هنمو .مهيلع هتدئاعو مهب هتفأرو مهل هتمحر وه امنإ هدابعل
 : ه

 ُرُظنا ١ اضيأ لاقيو .«! هللا كمحر يّْمَّحرا) يأ ؛«! كيلإ هللا رظن ىلإ ٌجَظنا»

 انمحرت ةرظن انيلإ ْرُظنا٠ :ءاعدلا يف اضيأ لاقيو .«! يلع ْفّطعت ) ىنعمب (! يلإ

 نيتس#و ةئامثالث موي لك هقلخ يف هلل نأ هي يبنلا نع ربخ يف يورو .(! اهب

 لك يف ددجتي ام تارظنلا هذهب# دارأاو ." لذُيو ٌرعُيو عفريو اهيف ضفخي ةرظن

 .لاوحألاو نوؤشلا رييغت نم لاح
 رظنلا نأ ٍلَّبق نم ؛ةيؤرلا ىنعم ىلع حصي الف ءرظان هنأب ىلاعت هللا فصو امأف

 ىّمسُي ال هنإف «نايعلاو ةيؤرلا ىنعمب ناك نإو# «ةغللا يف «ىلإ»و* هجولاب نورقملا

 . ةّمألا هيلع تقفّتا وأ « هلي هلوسر هب هاّمس وأ «هسفن هب ىّسس امب الإ هناحبس ئرابلا

 ال كلذلف .رظني هنأب دري ملو ءرصبُيو ىري هنأو ريصب ِءار هنأب باتكلا درو دقو

 .ةمحرلاو فطعتلا ىنعم ىلع رظنلاب فصوُيو «ةيؤرلا ىنعم ىلع رظنلاب فصوُي .

 © اليلق انمث مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ ىلاعت هلوق لوأتُي كلذ ىلعو

 .مهمحري الو مهيلع فطعتي ال :يأ «[117/7] 4 مهيلإ رظني الو! هلوق ىلإ

 ىلع رظان هنأب فصوُي ال امك ءرظن اهنأب ىلاعت هللا ةيؤر فصوُت نأ زوجي الو
 نأب فصوُي ال امك ةيؤر دعب ةيؤر هل نأب فصوُي نأ زوجي ال كلذكو .عار هنأ ىنعم

 يدهم نبا نع ايفرح لوقنم ( ؛هللا كمحر ينمحرا» ىلإ انه نم ) هلك ةرقفلا ءدب . ١

 .ظوا*و لأت

 .رابتعالاو لئالدلا :لأت يف .؟

 نيتسو ةئامثلث موي لك هدابع ىلإ رظنيل ىلاعت هللا نإ :هيف يذلا ربخلاك «سنأ نع هلعل ."

 سودرفلا دنسم نع القن ٠١١541١-4١4 ٠١« 88 : زنك ) هقلخل هبح نم كلذو ديعُيو يدبُي ةرم

 .( يمليدلل



 ١1١ كروف نب ركب وبأ

هريثكتو تارظنلا ريركت نم هب فصُو امف .ملع دعب ملع هل
 ىلإ عجري كلذف ءا

و لضفلاو فطللاو فطعلا وه يذلا رظنلا ىنعم
 «لعفلا نم عون كلذو . ةمحرلا

لا تافص قيرط هّقيرط اميف زوجي الو#
 ةرثكيو رزكبو دعب« نأ تاذ

 لاؤس-؟9

 ىلإ رظني ال هللا نإ : لاق لَم يبنلا نأ ربخلا يف يوُر دق سيلا: لئاق لاق نإف

 ؟ رظنلا اذه ىنعم امف ؟ 'مكبولق ىلإ رظني هنكلو مكلامعأ ىلإ الو مكر
 امب تعي الو هنأ يأ ؛دادتعالاو باستحالا هانعم نوكي نأ لمتحي :ليق

 تدصق» :لئاقلا لوقك اذهو . «مكنطاوبل ةقفاوُم نكت مل اذإ مكر هاوظ ىلع رهظي

م هدنع يدصق عقي مل» يأ «(ّيلإ رظن امف انالف
 ناك امغإو . (هبستحاو هب ٌدتعا اعقو

لا يف صالخإلاو رئارسلا ةحصب ةطونم ةرهاظلا لامعألا نأل كلذك
 لاق اذهلو «تاّين

 نأ كلذب ديرُي «ىون ام ئرما لكل امنإءو تاّيدلاب لامعألا امنإ« : "لَ يبنلا

لا عقوم عقت ال اهنع اهدارفنا عم اهنأو لامعألل ةحّحصْلا يه تاّيئلا
 . ءازجإلاو لوبق

يره يبأ نع ثيدحلا اذهل ةدوهعملا ةياورلل افالخ ءاذك ١.
 مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ :ةر

 ؛7 4 رب سم ) مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو مكلاومأو
 كمح 4188/8 دهز جم

و» :يقهيبلا لاق . .« مه ناسل 4١١488 نس ؛ه "9 و ؟مه
 ةنسلأ ىلع ىرج يذلا امأ

الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نأ مهريغو ملعلا لهأ نم ةعامج
 ىلإ رظني نكلو مكلامعأ ىلإ 

تبغي هجو نم انغلبي مل اذهف «مكيولق
يحصلا ثيدحلا يف ام فالخ وهو هلغم 

 ءامسأ ) ؛ح

44). 

8 " ربط عجار «ةريره يبأ ثيدحل براقم ربخ يرعشألا كلام يبأ نع ثيداحألا نمو
 

 574/551,1١. عمجم - 8465

 ؛8١ ةرامإ سم 4١ ليح 45 ناميأ ؛ه حاكن 44١ ناميإ ؛١ يحولا ءدب خب :رمع نع .

 .خلا 1١1١ / 4550١8 قالط دب



 ثيدحلا لكشم 16

 لاؤس -؟؟

 ىلإ رظني مل ىلاعت هللا نأ 'ربخلا يف يوُر دق اضيأ سيلأ :لئاق لاق نإف

 ؟ كلذ ىنعم امف ؟ اهقلخ ذم ايندلا

 «صاصتخالا هيف عقي ال ةيؤرلا ىنعمب وه يذلا رظنلا نأ لبق اميف انّيب دق : ليق

 رظنلاب فصوُي الو . صاصتخالا قيرط ىنعم ىلع ال يئرم لكل يئارلا وه ىلاعت هنأو
 يذلا امأو .هب دري مل عمسلا نأ لجأل ةرابعلاو ظفللا قيرط نم ةيؤرلا ىنعم ىلع

 ةمحرلاو فطعتلا ىنعم ىلع وه امئإف ءاتابثإو ايفن رظنلا ظفل ىلع كلذ نم هب فصوُي

 نالف» مهلوق يف انركذ يذلا هجولا ىلع «لوبقلا كرت وأ لوبقلا ىنعمب وأ ءاهكرت وأ
 لمحُي كلذ ىلعو .رْدَق هدنع هل نكي ملو هب ٌدتعي مل هنأ اودارأ اذإ (نالف ىلإ رظن ام

 دهزلا ىلع ثحو «لاوزلاو ءانفلل ايندلا قلخ امل ءىلاعت هللا نأب# ربخلا اذه ىنعم

 مل : يأ ««اهيلإ رظني مل » هنإ ىنعملا اذه ىلع هفصو يف ليق ءاهب لاغتشالا كرتو اهيف

 نيلغتشملا هفطل هعنم ىلإ قيقحتلا يف عجري اذهو .اهيلإ نكر نم ردد الو اهردُق َلِجُي

 ىلإ عجار هجولا اذه ىلع رظنلا نم هب فصُو ام نأل «ةرخآلا مكح نع نيضرعملا اهب

 نيلغتشملا نأ هقيقحت نوكيو . هلهأب# فطللاو لضفلا لعفو ةمحرلاو فطعتلا ىنعم

 دنع ام هدنع نم قيفوتلاو فطللا نم اومرُخ دق اهيف# ةعاطلا نع نيضرعُلا اهب
 هللا هب فصُو ام ٍبّترُي كلذ ىلعو .ةيصعملاب اولغتشاو ةعاطلا نع اوضرعأ هنامرح

 . (هيلإ رظني مل»و « هيلإرظن» لئاقلا لوق يف رظنلا نم هناحبس

 :مكاحلل روباسين خيرأت نع القن 51٠05« 8 "زنك يف يذلا ربخلاك «ةريره يبأ نع هلعل . ١

 اضيأ عجار ) اهل اضغب اهقلخ ذنم اهيلإ رظن امو ايندلا نم هيلإ ضغبأ وه اقلخ قلخي مل هللا نإ

 ١١6٠٠١(. 5 55م ال ناعإلا بعش



 1١7 كروف نب ركب وبأ

 هليوأتو رخآربخ : ركذ 5#

 نإف نوقيطُت ام لمعلا نم ”اوفّلكت : 'لاق لَ هللا لوسر نأ ربخلا يف يوُر

 .اولمت ىتح لمي ال هللا

 كلذ ليوأت

اقفتسالا#و ةمآسلا ىنعم ىلع للاب لجو زع هللا فصو نأ ملعا
 ءيشلل ل

ا لولحدمو هرّيغت يضتقي كلذ نأل «لاحُم»ي هنع هسفن روفن ىنعم ىلع
 هيف ثداوحل

 نأ امهدحأ «ليوأتلا نم ناقيرط ربخلا اذهلو .زعو لج هفصو يف زئاج ريغ كلذو

طقي الو مكيلع بضغي ال هناحبس هللا نأ هانعم نوكي
 اوكرتت ىتح هباوث مكنع ع

اللم نالعفلا يَمْسف»# .«هيلإ ةبغرلاو هلاؤس يف اودهزتو "لمعلا
 ؛لللاب اهيبشت 

 . ' ةقيقحلا ىلع للمب اسيل#و
مو .« متللم اذإ لمي ال ىلاعت هللا نأ ٠ هانعم نوكي نأ "يناثلا هجولاو

 اذه لث

« ليخملا رتفت ىتح رتفي ال سرفلا اذه نإ ؛ : مالكلا يف كنوق
 هنأ كلذب دارا سيلو .

سن 415548 /59 عوطت دب :اصوصخ عجار «ةشئاع نع 3
 105 مح 4١15 ةلبق 

 557058 3” زنك 451991791598 فلتخم؛؟١4 ١

ملا يف امك «اوفلكا » هحيحص طلغ هلعلو ؛لوصألا يف اذك 0
 عجار) اهرسأي ةفنآلا عجار

 جم ؛ 5 مايص سم ؛ 44 موص خب : ةريره يبأ نع ةياور يف كلذكو . 5,1 قاقر خب اضيأ

 هئدب يفو ثيدحلا يور ام اريثكو .(خلا 91,501,781, مح ؛ 494. 8 / 7/6 دهز

 145 44, مح ؛١ا/ا/ مايص سم 457 سأبلو ؟,57 موص خب ) اوذخ :امإ ءىرخأ ةملك

 دجهتو 75 ناميإ خبز مكيلع :وأ( 01.8 8 8 زنك 4844, غبت 4598.48

:(5191251؟,11؟؟,5مح 4551و 5١ نيرفاسم سما 4
 

485 ءامسأ رظنا «يباطخلا ناميلس يبأ ىلإ لئامم ليوأت بسب .
 . 

ح مكحرطي ال هللا نأ هانعم ليقو) :(؟ نمع القن) 5 ناسل رظنا .؛
 اوكرتت ىت

«للمب سيل امهالكو اللم نيلعفلا ىمسف هيلإ ةبغرلا يف اودهزتو لمعلا
 . 

هصنب ابلاغ - لوقنم «لصفلا ةياهن ىلإ ابيرقت «يتآلا عطقملا لك 05
 ةبيتق نبا نع - 

 ,”ه.-:9 فلتخم



 ثيدحلا لكشم 1545

 ّيأف ءاهعم رتفي هنأل اهيلع لضف هل ناك ام اذه دارملا ناك ولو «ليخلا ترتف اذإ رتفي

 لئاقلا لوقي كلذكو . ليخلا ترتف 'نإو رتفي ال هنأ لَثملا اذهب دارا امو ؟ هل ةليضف

 «(هموصخ عطقني ىتح عطقني ال نالف» : هتموصخ يف ٌدلألا همالك يف غيلبلا لجرلل

 هل نكي مل ءاوعطقنا اذإ عطقني هنأ دارأ ولو .اوعطقنا اذإ عطقني ال هنأ كلذب ديرُي
 .ةحدم هل تبجو الو هريغ# ىلع لضف لوقلا اذه يف

 : 'مهلئاق لاق امك* ءاضيأ رعشلا يفو ؛مهمالك يف كلذ لثم ءاج دقو

 ؛اوُنَمَي ىَّنَحَّرَشلالَمَيال قرخب# ٌلْيَذُه "ينم# تْيلَص

 ذفنيح هنأل حدم هيف هل ناك ام ءكلذ دارأ ولو ؛هوّلم# اذإّرشلا لمي هنأ دري مل

 ىنعم نوكي ”اذه ىلعف .هموصخ هلم نإو ّرشلا لمي ال : هب دارأ لب «مهك هيف نوكي

 اورصقو هتعاط مه اوكرت نإو ؛هديبع ىلإ ناسحإلا كرتي ال هركذ لج هللا نأ ربخلا

 .ةقيقحلا ىلع للملاب فصوُي هركذ لج هللا نأ ال ءاهيف#

 هليوأتورخآربخ ركذ -54

 .رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوًبست ال : "لاق هيفي هللا لوسر نأ يوُر

 .ذإ :«نإو» نم الدب ء«فلتخم يف 5

 فّلَخل هنإ لاقيو ءارش طبات تخأ نبا ىلإ بوسنملا رعشلا يف» : ةبيتق نبا انه لاق .؟

 وهو .( 48 ءامسأ ) ىرقنشلل هدنع تيبلاف «( ؟ يباطخلا نع القن ) يقهيبلا امأ .«رمحألا

 560 ١9815, توريب «هناويد عجار ؛هسفن ارش طبأت ىلإ اضيأ بوسنم

 .اًنم :لوصألا مظعم يفو .عجارملا يف امك ءنيلصأ يف اذك .“

 .ديدملا نم .

 .فلؤملا ملقب ةريخألا ةلمجلا هذه .ه

 غبت ؟ 4991491 ,1595,7 مح ؛ه ظافلأ سم ) ةريره يبأ نع : قرط ةدعب ربخلا يور 0

 رباج نع ؛(74/171,8 عمجم - 9١١5و 539,5 مح ) يراصنألا ةداتق يبأ نع ؛( "08

 .7957,4 ناسل 415١ فلتخم : دنس ريغب ءاضيأ رظنا .(74/171,8 عمجم )



 1 كروف نب ركب وبأ

 هليوأت ركذ

 «ةقيقحلا ىلع رهدلا هنأ وأ رهد هنأب لجو زع هللا فصوُي نأ زوجي ال هنأ ملعا

 يلام يف رهدلا ينباصأ » :لوقت تناك ةيلهاجلا يف برعلا نأ 'هلصأو .لَّكَم اذه امنإو

 راج وها تدعي ةذاخ لك نوويفُيف .«ةيئاضمو رهدلا عرارق علاثوو هفاذكت

 وأ ةايح وأ رقف وأ ىنغ وأ ةحص وأ ضرم نم# هريدقتو هقلخو هردق#و هللا ءاضقب
 : 'مهلئاق لاق كلذلو .«! نامزلاو رهدلا اذه هللا نعل :نولوقيو ءرهدلا ىلإ توم

 'عزجي نم بتغُمب سيل ٌرفدلاو  خجَوشت اَهِبِيَرَو نوثلا نأ
 . ةّينملا نونملاو .مهدنع نونملا بلاج هنأل اضيأ نونملا# رهدلا ىّمسُي دقو

 هبيرو رهدلا نمأ» :لاق هنأك (عجوتت هبيرو نونملا نمأ) :تيبلا اذه مهضعب ىورو

 . '(عزجي نم بتعُم سيل رهدلاو «عجوتت
 رهدلا بير :يأ ]7٠/571[, 4 نونملا بير هب صبرتن © هناحبس هللا لاقو

 ربخأ دقو .رهدلا رخآ : يأ «(! نونملا رخآ كاقلأ ال) : لوقت برعلا تناكو .هثداوحو

 رهدلا ىلإ هلاعفأو هللا زانكا ةيقق نم يلع اوناك امب ةيلهاجلا لهأ نع هناحبس هللا

 / 45 ] © رهدلا الإ انكلهُي امو ايحنو توم ايندلا انتايح الإ يه ام اولاقو ا لاقف

14]. 

 ؛هيلإ اهوبسنت الف ءبئاصملا مكتباصأ اذإ» : يأ ,رهدلا اوّبست ال هِي لاقف

 سيل كلذ ٌلعافو - رهدلا متببس اذإ مكنإو «رهدلا ال ءاهب مكباصأ يذلا وه هللا نإف

 ةبيتق نبا نع - لج وأ لق - لوقنم ( « ملعلا لهأ ضعب معزو» ىلإ ) يتآلا حرشلا لك ١.
 لصأ ىلإ هعاجرإ بجو «ىنعملا ثيح نم ,هسفن ليوأتلا نأ ريغ .( 577-751 فلتخم )
 . 7175707 لاطبإو ١97,4 ناسل رظنا ءيوحنلا ديبع وبأ وه مدقأ

 و 575,5 يناغأ ؛! 85, ديرفلا دقعلا ؛5؟7 فلتخم رظنا ءيلذهلا بيؤذ وبأ وه .؟

 .١4هرا* ناسل؛ ١"

 .لماكلا نم .©

 نبال افالخ «( «هبير»و («اهبير١) تيبلا يتءارقب ءاوسلا ىلع رقأ فلؤملا نأ رهاظلا . 4

 .طلغ «اهبير» نأ هيأر يف يذلا ةبيتق

 ه1١



 ثيدحلا لكشم لحل

 ءمهنم لجرلا نأ ىرت الأ .«ىلاعت هللا وهو «كلذ لعاف ىلع بسلا عقو -رهدلا وه
 ناكف ءرهدلا همّهوتو كلذ لعاف بس ندب وأ دلو# وأ لام يف ةحئاج هتباصأ اذإ
 ؟ كلذ نع ىلاعت هللا وهو كلذل لعافلا# بوبسملا

 "اركب ىّمسُي دبع هلو ءاديز ىّمسُي ٌلجر# نوكي نأ مالكلا يف هلاثمو
 اوّبست ال ١ :لئاق مهل لاقف .هونعلو اركب سانلا ّبسف .هلتقف الجر لتقي نأ هرمأف

 هنأك ىتح ءوه هرمأ يذلا نآل لتاقلا وه اديز نأ# ديرُي ؛(! ركب وه اديز نإف ءاركب
 .لجو زع هللا رادقأب يهو «لزاونلاو بئاصملا هيف نوكت :رهدلا كلذك .لتاقلا وه

 الر :لئاقلا لوقيف «عنُص رهدلل سيلو ءهيف بئاصملا "نوكب رهدلا سائلا بسيف
 . (رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبست

 هانعم اورّيغو ةاوٌرلا ضعب هرصتخا دق ثيدحلا اذه نأ ملعلا لهأ ضعب معزو

 نبا نع يرهُزلا ىور دقو .هليوأت ناب «ركُذ اذإ ءامالك ثيدحلا يف نأل .هتهج نع
 مدآ نبا يميذؤُي ىلاعت هللا لاق : :؟لاق هيَ هللا لوسر نأ ةربره يبأ نع بيس
 اذه يوُر دقو . رهدلا انأو راهنلاو ليللا بّلقأ *يديب رهدلا نإو رهدلا بسي

 .هانركذ ام ىلع ليوأتلا نابف ,حرشلا اذهب ثيدحلا

 نوكيو ءرهدلا نم ءارلا حتفب امهدحأ ؛نيهجو ىلع رهدلا انأو هلوق يور دقو
 2 ”ادبأ يقابلا انأ ينأ » ىلإ هانعم عجريو «روكذملا لعفلل اتقو كلذ لعج هنأ هانعم

 يوُر اذإو* . ءارلا ٌمِضب اضيأ يور دقو . «رهدلا اهب ريغتي يتلا لاوحألل# بلقلا
 ثدحللا ,رهدلل رّيغملا انأ ينإ» :هركذ# مّدقت ام هانعم نوكي ؛هجولا اذه ىلع#

 .نوكل : فلتخم يف امك نيلصأ يف .؟

 دب ؛؟ ظافلأ سم ؛7,١"ه ديحوتو 40 ريسفت خب (هاندأ روكذلل فالتخالا عم) عجار ."

 .951 ءامسأ ؛!؟لر؟ مح ؛هكال4 8 / 1١ بدأ

 .رمألا يديب رهدلا انأو : ةيداعلا ةياورلا يفو ءاذك : 5

 ىلع بصنلاب لاقيو ؛نيققحملاو نيرثكألا طبض يف عفرلاب رهدلا انأ هلوق :يوونلا لاق . ©
 .( 45 ريسفت خب يف يرابلا حتف ) (ادبأ يقاب انأ يأ فرظلا



 ١57 كروف نب ركب وبأ

 ىلع رصتقا نم بيذكت هتدئاف نوكتو .«نومهوتي امك رهدلا ال ؛هيف ثداوحلل

 اقيقحتو «ةقدانزلاو ةدحلملا نم اهرّيغتو ثداوحلا ثودح يف يلايللاو ماّيألاو رهدلا

 ماّيألا نأو ماّيألاو يلايللا رورم ال ءاهلرّبدّلا ثداوحلا عيمجل لعافلا هركذ لج هتابثإل

 .ءيش هنم وأ هب ثدحي هنأ ال ,ثداوحلل ٌفرظ ىلايللاو

 ليوأتلا ىضتقي اثر خآربخ رك ذ - ©

 اليوأت يضتقي ال امم ”هركذ مالك بيقع - لاق ُهلْفَع يبنلا نأ 'ربخلا يف يوُر

 .جوب ىلاعتو كرابت هللا اهئطو ةأطو رخآ نإو :-- اهيبشت مهوُي الو

 هليوأت ركذ

 الف ماسجألا ضعبب وأ ةحراجب ةحراج ةّمسامُّم ىنعمب يه يتلا ةأطولا نأ ملعا

 ةلاحتساو هيلع ةّسامملا ةلاحتساو امسج هنوك# ةلاحتسال ىلاعت هللا فصو يف حصت

 ام ىلع الومحم هانعم ناك ءكلذك ناك اذإو . ثداوحلا نم هيف ثدحي امب هرّيغت

 امم تاذلاب قلعتي ىنعم نوكي نأ نود لعفلا ىلإ عجري كلذ نأ يف هركذ مّدقت

 هللا عقوأ ام رخآ نأ ليوأتلا اذه ىلع 'ثيدحلا ىنعمو .اهيف ىنعم ثودح يضتقي

 ١. فلتخم 43174 8 نس 4403,” مح :ميكح تنب ةلوخ نع تاقوألا مظعم يف 45١17

 ناسل ؛١55 ءامسأ ؛و١ ها" -ظ١ه7 لأت ؛509 8 554 ربط ؛ 5.07/77 بيرغ  4١91١عمجم

  .»/ 4٠ربط ؛7١؟,4 مح :ةرم نب ىلعي نع اضيأو  7.4-0.8 88 7١ءامسأ ؛

  0عمجم؛ 4,٠١ه/لاه.

 نولحخبتو نونّبجتل مكنإ هللاو :هتنبا ينبا دحأ نضتحم وهو يبنلا لاق ام ىلإ ريشي .

 ناسل 4١١ ربرت اضيأ عجار ؛ةلوخ ةياور يف اذك ) لجو زع هللا ناحير نم مكنإو «نولكهجتو>
 .(44,1135و ه1

 ةبيتق نبا نع داكي وأ ايفرح ؛ءلوقنم - لصفلا ةياهن ىلإ ابيرقت - يتآلا حرشلا .*

 ءامسأ يف هنم ءزج دروو .(و ١81 لأت ) يدهم نبا ةطساوب وأ ةرشابم امإ «( 7١7 فلتخم )
 ىلإ ليوأتلا اذه ازع دق هسفن ةبيتق نبا نأ ريغ . يدهم نبا ىلإ ةحيرص ةبسن عم 455-0١«

 .(«ثيدحلا لهأ ضعبو رظنلا لهأ ضعب»



 ثيدحلا لكشم ١

 يداو نينُحو . ' لكَعهللا لوسر اهازغ ةوزغ رخآ ناكو# «فئاطلاب نيكرشملاب هناحبس

 .هيف عضوم مسا جَّوو ("فئاطلا

 «انركذ امم وحن ىلإ ثيدحلا اذه ليوأت يف بهذي ةئييُع نب نايفُس ناكو

 مهيلع ثعباو رَضُم ىلع كتأطو ذّدشا مهللا "هِي هلوق لغم كلذ نإ لوقيو

 . ماظعلاو ّدَّقلا اولكأ ىتح نينس عبس مهيلع طحقلا عباتتف .فسوي ينسك نينس

 نوديرُي سيلو ««هتيعر ىلع ناطلسلا ةأطو تّدتشا» :اهمالك ىف لوقت برعلاو

 ةاطو» :لاقيو .«اليقث ًأطو ناطلسلا مهثطو» :لاقي# كلذكو .مّدّقلا ءطو كلذب
 : ؛مهلئاق لاق كلذلو .لقغلاب ةةطولا فصو اودارأ اذإ ( دّيقْلا

 ”موهلاس باي دّيقْلاَءطَو 2 قتحح ىَلَعَأْطَواََعْعطَوَو
 عضيف هدويق يف فسري هنأل ًأطو ءيش لقثأ دّيقمْلاو .«مرهلا تبان» ىورُي#و

 .هتّتف دّيقْلا هعطو اذإف ءفيعض تبن مْرَهلاَو .اعم هيلجر

 هيلع لمحُي نأ بجو ءايراج فرُعلا يفو اغئاس مالكلا يف اذه ناك *اذإو

 . تاّسامّماو حراوجلاب ىلاعت هللا فصو ةلاحتسال ءربخلا ىنعم

 ١. بيرغ يف ««جوب » : فلتخم يف «ةبيتق نبا انه فاضأ .لأت يف اضيأ اذك : ١ فئاطلا « .

 .«(ودعلا اهيف لتاق» : يقهيبلاو

 نينحو » : بيرغ يفو ؛(« فئاطلا لبق داو ٌجوو » : فلتخم يف ةبيتق نبا لاق .لأت يف اذك .

 .(! ) «فئاطلا لبق داو

 9,” ريسفت ؛1١ ءايبنأ ؛98 داهج ؛؟ ءاقستسا.4 8 ناذأ خب : ةريره يبأ نع ."

 .خلا 5914-4590 دجاسم سم 4١١١ بدأ؛؟54,١و

 ىلإ تيبلا بسن مات ابأ نأ ريغ . 07,17 ناسل بسحب «ىملُم يبأ نب ريهُز وه .

 «يررعملا ءالعلا يبأ ىلإ بوسنملا مامت يبأ ةسامح ناويد حرش عجار «يلهّدلا ةلعو نب ثراحلا

 فلتخم ؛4 05,١ بيرغ يف «وزع ريغ نم ءاضيأ دراو تيبلاو . 1991١, ١5081 توريب

 .9١ال,١ ناسل ؛ال 58 تازاجم ؛؟ ١

 .لماكلا نم .ه

 .فلؤملا ملقب ةمتاخلا هذه .5
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 اليوأت يضتقي اممرخآربخ رك ذ - 5

 .ذاعُم نب دعس تومل شرعلا زتها :لاق هنأ هّتكَي هللا لوسر نع 'رباج ىور

 شرع زتها :لاق هنأ ربخلا اذه يف هي هللا لوسر نع رباج نع ”ريِبُرلا وبأ ىور دقو

 .ذاعُم نب دعس تومل نمحرلا

 هليوأت ركذ

 زازتها كلذ نأ ىلإ ثيدحلا اذه ليوأت يف بهذ ملعلا لهأ ضعب نأ ملعا

 اذه ركُت انسلو . دعس تومل ةقيقحلا ىلع كرمت شرعلا نأو# ةقيقحلا ىلع شرعلا

 .هتدئاف# لطبُي هنكل#و «"ةكرحلا هيلع زوجت شرعلا نأ لجأل ليوأتلا

 اذهو . دعس هيلع ناك يذلا ريرسلا انهاه شرعلا نأ ىلع ؛مهضعب هلوأتو

 الو .هنع هللا يضر دعسل# ةليضف ربخلا# اذهب ديفأ امنإَو «ربخلا ةدئاف لطبُي اضيأ

 .ريرسلا كيرحت يف ةليضف

 ظفللاو ءاضيأ عجار «رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا :و ١57 لأت يف امك ءربكأ ةقدب . ١

 يبأ ىلإ اضيأ دنسم ؛ظفللا سفنب ؛ثيدحلاو .751 ءامسأ 45,17 راصنألا بقانم خب :اذه

 . 714, مح عجار «يردخلا ديعس

 ةيتآلا ةياورلا نأل «طلغ اذهو .ريبزلا يبأ نع ( اذك ) ةعيهل يبأ نبا :ظ6١ لأت يف .

 ١١4! ةباحصلا لئاضف سم عجار «نايفس يبأ نع شمعألا نع اضيأ يه «ةنّيعملا اهتروص يف

 لاق : يلي امك يهف ريبزلا يبأ ةياور امأ . 917 ءامسأ ؛ ١5,8 مح ؛١ 58 / ١١ ةمدقم جم

 لئاضف سم عجار ءنمحرلا شرع اهلّزتها مهيديأ نيب ذاعم نب دعس ةزانجو معلص هللا لوسر

 2554991559 مح ؛؟5848 8 8١/ وأ ه١ بقانم رت 4١7 ةباحصلا

 ةبيتق نبال افالخ هللا شرع كرحت زاوج ركني مل - ودبي اميف - فلؤملا نأ ظحالملا نم .“
 .(9558 فلتخم)١

 لّوأ نإ ليقو . ( ظا ه7 لأت يف هتخسنو ) ١55 فلتخم رظنا هضحدو ليوأتلا اذه ىف . ؛

 نوب «نئاغض هلا لجأل كلذو «يبنلا باحصأ نم بزاع نب ءاربلا وه ريسفتلا اذه ربخلا رسف نم

 1 .7,15 راصنألا بقانم خب عجار ءجرزخلاو سوألا
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 .رورسلاو راشبتسالا وه زازتهالا :لاقي نأ كلذ يف# 'ليوأتلا نم حيحصلاو

 يعذ اذإ انالف نإ» :لَثَمْلا يف ليق هنمو .هلّرتهيو فورعملل رشبتسي انالف# نإ لاقي#

 ىلإ يعُد اذإ ؛هنأ هيف ىنعملاو - يلؤّدلا دوسألا يبأل مالكلاو - (ٌزترا لع اذإو ٌزتها

 .قلطني ملو ضبقي يأ ءٌرترا ةجاحلا يعُد اذإو «رشبتساو هلو حاترا .هلكأي# ماعط

 : ارعاشلا لوق هنمو

 ؛بطَرلا ُنّصُعلا حراتلا# "دْنعَّرَتْضااَمُك ٌةَرِه مراكملدئعةدُحَأَتَو

 شرعف شرعلا امأو .رورسلاو راشبتسالا ثيدحلا اذه يف زازتهالا ىنعمف
 هنولمحي نيذلا شرعلا ةلمح نأ كلذ يف ىنعملاو .ربخلا يف ءاج ام ىلع ؛نمحرلا

 هلمحي نم ماقم شرعلا ماقأف .مهيلع دعس حور مودقب اوحرف هلوح ”نوفوطيو
 # ضرألاو ءامسلا مهيلع تكب امف # ىلاعت لاق امك «ةكئالملا نم هب 'فوطيو

 ىف ُهّلْيَي هللا لوسر لاق امكو «« ضرألا لهأو ءامسلا لهأ» ديرُي © 3/1]

 .نافألا نعي «(هلهأ ّبحُتو هلهأ انّبحُي» ديرُي ."هّبحنو انّبحُي لبج اذه :دُحُأ

 فلتخم ) ةبيتق نبا نع سبتقم ( ةريخآلا ةلمجلا ءانثتساب ) لصفلا ةياهن ىلإ يتآلا حرشلا ١.
 591-259/8/ ءامسأ يف زجوم وهو «( و١١ ؛-ظ١ 51 لأت ) يدهم نبا ةطساوب ( 7775-6

 . يدهم نبا نع القن
 بسح «تيبلاو . (يوحنلا بلعث نع يرابنألا نبا اندشنأو » :يدهم نبا انه فاضأ .؟

 بوسنملا مات يبأ ةسامح ناويد حرش رظنا «يريشقلا عرقألل وأ يسبعلا بغّشلا يبأل مانت يبأ

 .( فلتخم يف داهشتسالا اذه سيل) ١95,١ «يرعملا ءالعلا يبأ لإ

 . تحت : ةسامحلا يف امك لأت يف ."“

 . ليوطلا نم .
 .نوقحي :لأتو فلتخم يف .»

 .فحي :لأت ؛طيحي : فلتخم .

 ع .0/4 مدقت اميف رظنا .
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 لكل نأو 'ىتوملا حاورأب نورشبتسي ةكئالملا# نأ ثيدحلا يف ءاج دقو

 اذإ هحور هيف جرعتو هقزر هنم لزنيو هلمع هيف»# دعصي 'ءامسلا نم اباب نمؤم
 دعس حور مودقب نورشبتسيو نوحرفي ةكئالملا نم شرعلا ةلمح ناكف . "تام

 عجري امم سيل ربخلا اذه نأ ملعاو .هبحاص لمع نسُحو هللا دنع همركل ؛مهيلع

 ام ةلمج يف لخدف .ظفللا لكشُم هنكلو ءلجو زع هللا تافص ىلإ هنم ءيش#

 .رابخألا تالكشُم نم هريسفتو هليوأت اًنمِض

 هليوأتورخآربخ رك ذ - 51/

 باهإ يف نآرقلا لعُج ول : لاق هنأ ُهتيَت هللا لوسر نع رماع نب ةبقُع ىور

 .قرتحا ام رادلا يف يقلأ مث

 «(نينمؤملا» :«ىتوملا» نم الدب «( ؟ احيحصت ) اهضعب يفو ءلوصألا مظعم يف اذك ١.

 دجن مل ةقيقحلا يفو .«نمؤملا حورب» :لأت يف امك فلتخم يفو .«نينمؤملا نم ىتوملا» :وأ

 القن رجح نبا هجرخأ ائيدح الخ ام - ىلوألا ةلمجلا هذهب قلعتي اميف - ليبقلا اذه نم اربخ

 اهلهأ هب رشبتساو ءامسلا باوبأ هل تحت يذلا تيملا اذه نم :ليربجل لوق وهو «مكاحلا نع

 .( ١١ راصنألا بقانم خب يف يرابلا حتف )

 ءامسأ يف امك فلتخم يفو . ١4,15 نآرق ىلع - ودبي اميف - اسايق «لأت يف اذك .؟

 .ءامسلا يف :(! يدهم نبا نع القن)
 : يشاقرلا ديزي قيرط نع سنأ نع ثيدح هيلإ برقألاو .امامت ظفللا سفنب اربخ دج مل ."“

 تام اذإف هقزر هنم لزني بابو هلمع هنم دعصي باب ناباب «ءامسلا يفإ هلو الإ نمؤم نم ام
 4217/1١ غبت 48110, ةيلح : تافالتخا عمو ؛770 8 / 54 ةروس ريسفت رت ) هيلع ايكب
 ربخ سابع نبا نع يورو .( ١6 471110/88-14507١8 زنك ؛ال5ال,ه / 59,414 يف طس
 ١74,58 / 59,44 ىف بط ؛١7١ ةبيتق نبال نآرقلا لكشم ليوأت رظنا ءاعوفرم براقم

 ١ .59,544 يف طس 8

 لأت ؛!١٠ فلتخم؛١١هو ١١١,5 مح ؛ه,١ نآرقلا لئاضف رد :ظفللا سفنب .؟

 ىلع اهنم ) ةفلتخم ظافلأب ربخلا يور دقو 15١/1١548,10. عمجم ؛؟١,17١ ناسل ؛؟و١ 54
 ءامسأ ؛٠86 8 ١ ربط ) ةبقع نع امإ (رانلا هتسم ام باهإ يف نآرقلا ناك ول : صوصخلا
 وأ ( 589 نازيم 45901 8 5 ربط ) دعس نب لهس نع وأ «( 78 ميكحلل رداونلا 5
 .151 1/١471 عمجم اضيأ رظنا .( 498 8 ١0 ربط ) كلام نب ةمصع نع
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 كلذ ليوأت

 .هوجو ىلع ربخلا اذه ليوأت يف اوفلتخا سانلا نأ 'ملعا

 .رانلا باذع هاقو نآرقلا ظفحب هيلع هللا نم نم نأ هانعم# :مهضعب لاقف

 . "نآرقلا ىعو ابلق بّذعُي ال هناحبس هللا نأ ةمامأ يبأ ثيدحب كلذل ٌجتحاو#

 . "كلذ يعمصألا نع يوُر دقو#
 ام «رانلا يف حرط مث «دلج يف بتُك ول نآرقلا نأ هانعم# :مهضعب لاقو

 . ' هتوبنل# ةمالع هليَي هللا لوسر دهع يف كلذو .رانلا هتقرحأ

 ام ءرانلا يف دلجلا حرُط مث «دلج يف بتُك ول «نآرقلا نأ هليوأت : *موق لاقو

 لطبيو سردني امنإو ءسردني ملو لطبي مل هنأ# ىنعمب نآرقلا قرتحا ام يأ «قرتحا
 : 'لجو زع هللا نع ايكاح هِهََْي هلوق لثم اذهو .نآرقلا نود دلجلا قرتحيو دادملا

 اميساالو «( 701١-50١5 فلتخم ) ةبيتق نبا نع هحرش مظعم فلؤملا سبتقا اضيأ انه . ١

 . (ظا هه-وا١ ه ؛ لأت ) يدهم نبا نع
 هذه مكتّرغت الو «نآرقلا اوؤرقا وأ «نآرقلا اوظفحا :هلماكب ثيدحلا ةبيتق نبا جرخأ ١.

 اضيأ رظنا ؛؟ ١١ فلتخم ) نآرقلا ىعو ابلق رانلاب بذعي ال ىلاعت هللا نإف (ةقلعملا» فحاصملا

 .(5508و 5١1/١ 88 ” زنك ؛١!/9 يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ باتك

 :لاقف ثيدحلا اذه نع يعمصألا تلأس :لاق ورمع نب ديزي ينث دح :ةبيتق نبا لاق .

 همّلع نم نأ يعمصألا دارأو .« قرتحا ام رانلا يف يقلأ مث ناسنإ يف نآرقلا لعج ول : ينعي »

 .بونذلاب اهيف يقلأ نإ ةمايقلا موي رانلا هقرحت مل هايإ هظقحو نيملسملا نم نآرقلا ىلاعت هللا

 ولد :لاقل ىنعملا اذه دارأ مالسلا هيلع ناك ول :لاق نأب ليوأتلا اذه يدهم نبا ضحد . ؛

 لاق املف .« يح انأو ينامز يف قرتحا امو نآلا قرتحا أم رانلا يف يقلأ مث باهإ يف نآرقلا لعُج

 .مومعلا ىلع الإ اذه لمحي مل صيصختب تأي ملو «قرتحا امو

 لأت نع داكت وأ ايفرح ةلوقنم ةيتآلا ةرقفلا لك :هسفن يدهم نبا وه «موقدلا اذه .ه

 اذه امأ .(...لاقي نأ ليوأتلا نم حيحصلاو » :اهعلطم يف يدهم نبا لاقو ءظو١ هه

 نم حضّتي امك «يرابنألا نبا نع هسبتقا دق - هرودب - يدهم نبا ناكف ««حيحصلا ليوأتلا »

 .1,/451-178 يلامأ

 ١. مح ؛"1 ةنج سم :يعجاشملا رامح نب ضايع نع  4١5574ربط /ا١ 898 2181
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 1١ كروف نب ركب وبأ

 ءيش يف نآرقلا بتُك ول هنأ درُي ملو .ءاملا هلسغي ال اباتك كيلع 'لزنُم ينإ

 ام هلوق كلذكف .هينفُي الو هلطبُي ال ءاملا نأ دارأ امنإ# .لسغني مل «ءاملاب لسُعو

 ىلاعت هللا لاق .ريثك اذه لثمو .سردني الو لطبي ال ءرمألا ةقيقح يف :يأ ,قرتحا

 هللاو ف اولاق ام لجو زع هللا اومتك دق مهو «[ 4؟ / 4 ] 6 انيدح هللا نومتكي الواط

 ء(رمألا ةقيقح يف هللا نومتكي الو» : دارأ امنإو ء[7/71] 4 نيكرشُم انك ام انبر

 .هومتك مهنأ اومّهوت امنِإو ؛هناحبس هللا نع هومتك ام بغي مل هومتك اميف مهنأل

 ظفح نم نأ هانعم نوكي نأ حصي ال هنأ ىلإ# 'انباحصأ نم نوبهاذ بهذو

 موق نوكي : "لاق هِي يبنلا نأ ربخلا يف يوُر دق هنأل «رانلاب بّدعُي مل نآرقلا

 زواجي ال نآرقلا نوؤرقي مهلامعأ عم مكلامعأو مهتالص عم مكتالص نورقحت

دعُي ال هلوقب دارأ هنأ نابف . ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي مهرجانح
 بّ

 .هبجومعب لمعو هدودح ظفح اذإ : نآرقلا ىعو ابلق

 حوللا يف بوتكم نآرقلا نإ لوقن ام ةحص ىلع لدي ربخلا اذه نأ * ملعاو

 ىلص هنأ امك ؛"ةباتكلا لحم يف مالكلا لولح بجي ال هنإو هيف لاح ريغ «دلجلاو

 :«لزنُم ينإ» نم الدب ءاقباس ةروكذملا عجارملا لك يفو .يلامأ يف امك لأت يف اذك ١.

05 
 :.:تلنأ

 لاق نم لوق حصي نأ زوجي فيكف» :و١ ٠0 لأت عجار ءيدهم نبا «ىرخأ ةرم ءمهنم . ؟

 هللا نيد يف دحلُي نمم مهريغو جراوخلا يف نيملسملا نيب فالخ الف نآرقلا ءاَرق قرحت ال رانلا نإ

 ليلدلاو ( ... ) كش ريغب رانلا هقرحت نمم مهو هفورح نودقّتيو هتاءارق نوظفحيو نآرقلا نوؤرقي

 ليوأت ىلع درلا كلذو .«( ... ) نورقحت موق مكيف نوكي : معلص هللا لوسر لاق ام كلذ ىلع
 ا ١ يلامأ عج ار ؛يرابنآلا نبا نع اضيأ هسبتقا دق يدهم نبا ناك يعمصألا

إ برقألا «تاياور ةدع هلو ءصخألا ىلع يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا يور .8
 يتلا ىل

 مح 1١49-4١48 ةاكز سم ؛؟,5 ةباتتسا 4 نآرقلا لئاضف 485,55 بقانم خب يف انه

 ل

 .هدحو فلؤملا ملقب ءانه نم ءلصفلا ةيقب نأ رهاظلا . ؛

 بوتكم ىلاعت هللا مالك نإ لوقي ناكو) : 7١-775 درجم رظنا ءيرعشألا بهذم وه .ه

 ةباتكلا عم دوجوم هنأب لوقلا امأف ( ... ) هيف بتكُي امو حوللا يف ةثداح ةباتكب ةقيقحلا ىلع

 . (اهلحم يف ةباتكلا عم هنوك ابوتكم ءيشلا نوك طرش سيل هنأ لجأل هدنع لاحُمف اهلحم يف



 ثيدحلا لكشم ١64

 ام ُهَتلَي لاق كلذلو .اهيف اًناح نكي ملو 'ةاروتلا يف بوتكم ملسو# هيلع هللا
 يف سيل هنأ لجأل «مالكلا نالطب بجوُي ال هنالطبو دلجلا قارتحا نإ يأ ,قرتحا
 . هتباتك# لحم

 ال :لاق هْْيَ# هللا لوسر نع رمع نب هللا دبع ىور ام ثيدحلا اذه لثمو
 . 'هناحبس هللا مالك هفوج يفو لهج نم عم لهجي نأ نآرقلا لمح نمل يغبني

 يفو هلوق ىنعمو «(همهفو هاعوو هظفحو» يأ نآرقلا لمح# هلوق ىنعم نأ كلذو
 يف ظوفحم مالكلا نأ كلذو .«هللا مالك ظفح هيف» يأ هناحبس هللا مالك هفوج
 روكذم هؤانث لج هللا نأ امك ,فحاصملا يف بوتكم ؛ةنسلألاب ٌولتم ,بولقلا

 اذه لثمو .ًالاح كلذ نم ءيش يف نوكي نأ زوجي الو «"”حراوجلاب دوبعم ةنسلألاب

 نال «(لجعلا بح دارملاو ؛[ 35/714 لجعلا مهبولق يف اوبرشأو ف ىلاعت هلوق

 . مهبولق لحي مل لجعلا
 ظفحب ةقيقحلا ىلع ظوفحم# هناحبس هللا مالك نأب لوقلا ىبأن ال اَنأ ملعاو

 ةنسلألاب ّولتم ءاهيف ةّلاح ةباتكب فحاصملا يف ةقيقحلا ىلع بوتكم ؛بولقلا يف#

 .رواجُم الو تاقولخلا هذه نم ءيش يف لاح ريغ ؛عامسألاب عومسم ءاهيف ةوالتب

 يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يمألا يبنلا لوسرلا ٠) ةيآلا ىلإ اصوصخ فلؤملا ريشي . ١

 . 55 درجم يف اهب دهشتسا يتلا «[ ١81/11 © ةاروتلا

 تاملكلا نود نكل ١ 8 .588٠ زنك - 847,5 غبت يف ثيدحلا جرخأ .ظ7١ لأت .؟
 يف ةدراو عونلا سفن نم ةرابع نأ ىلإ كلذ عم رشنلف .هللا مالك هفوج يفو :هرخآ يف انه يتلا
 برخلا تيبلاك نآرقلا نم ءيش هفوج يف سيل يذلا نإ : يبنلا هيف لاق سابع نبا نع رخآر بخ
 8 ١؟ ربط ؛؟ 7,١ مح 4١,١ نآرقلا لئاضف رد ؛5511 8 ١4/ نآرقلا لئاضف وأ باوث رت )
 .(5178891 رنكك 49

 .ظا١ "17 لأت نع لوقنم حرشلا اذه ."



 ١6 كروف نب ركب وبأ

 رخآربخ 8

 ام : 'لاق هنأ هَ هللا لوسر نع ةمامأ وبأ ىور اميف نولوقت امف :ليق نإف

 ؟ نآرقلا ينعي  هنم جرخ ام لذمب هناحبس هللا ىلإ دبعلا برقت

 مسجلا جورخك امهدحأ «نيهجو ىلع ءيشلا نم ءيشلا جورخ نإ : مهل ليق

 ءامسج هناحبس هللا سيلو .رخآ اناكم هلادبتساو هناكم هتقرافُمب كلذو «مسجلا نم

 . دساف كلذو ءادحاو الحم ىضتقال ءامسج ناك ول «هنأل .مسج اضيأ همالك الو

 هنم اناتأو ريثك ريخ كمالك نم انل جرخ » : كلوقك جورخلا ىنعم نم يناثلا هجولاو

 . عفانم هنم مهل رهظ هنأ دارأ اذإ «(نّيب عفن

 الو «هناحبس هللا مالك ىلع حصي الف «لاقتنالا ىنعمب وه يذلا جورخلا امأف

 ىلع لاقتنالا زوجي امنإو ءرهوج الو مسجب سيل هنأ لجأل مالكلا نم ءيش ىلع

 ىلع ىلاعت هللا لزنأ ام هيف ىنعملاو .حصيف يناثلا هجولا ىلع امأف . ماسجألاو رهاوجلا

 . هدابع مهفأو هيبن#»

 هنم هجورخو ءدبعلا ىلإ دوعت ؛هنم جرخ هلوق يف «ءاهلا نإ نولئاق لاق دقو

 دهش هنأ 'ةمركع ركذو .هديب ابوتكم هردص يف اظوفحم هناسل ىلع اًولتم هدوجو

 رفغا نآرقلا بر اي»ربقلا دنع لوقي لجر لعجف :لاق . سابع نبا عم لجر ةزانج

 هسأر لجرلا ىطغف :لاق .«؟ هنم نآرقلا نأ تملع امأ ! هم : سابع نبا لاقف ء(!هل

 «هتاذب ةمئاقلا هللا ةفص وه يأ ,هنم نآرقلا نإ هلوق ىنعمو .ةريبك ىتأ دق# هنأك

 .اثّدحُم ابوبرم همكح يف ناك ام نوكي نأ زجي ملو

 ١ . نآرقلا لئاضف وأ باوث رت 591١ 8 / 1١1؟؛ ربط ؛١5 8 نس ؛١ 58,5 مح 6 8 4/581

 ىلإ ثيدحلا سفن - ؟ أطخ - يناربطلا دنسأا5ا 80 رنك ؛550,15و 848رال غبت

 ؟ ربط رظنا «( لفون وأ ) ريفن نب ريبج 8 ١8١ )- جرخأ ةداعو .(187/1780,5 عمجم

 هللا ىلإ اوعجرت نل مكنإ :رخآ ظفلب - ؟ رذ يبأ نع وأ ءلسرم ثيدح وهو - ريبج ثيدح
 نآرقلا لئاضف وأ باوث رت ) نآرقلا ينعي ءهنم جرخ امم لضفأ ءيشب ١11/  45911 8نس 8

 يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ باتك اضيأ عجارو ءامسأ ؛ 208

 .هر١ يلآل ؛١ 45 ءامسأ 950١-4551 داقتعالا حرش عجار .؟



 ثيدحلا لكشم 1١5

 لنم# نولوقي انخياشم تكردأ» :رائيد نب ورمع لوق ىنعم امف :ليق نإف

 ؟ '(دوعي هيلإو جرخ هنم «هللا مالك نآرقلا نإ ةنس نيعبس

 .هب ىهنو هب رمأ يذلا وهو هب ملكت يذلا وه هنأ رظنلا لهأ دنع هانعم : ليق

 . 'كاهنو كرمأ امع كلأسي يذلا وه ىنعي (دوعي هيلإ»و

 رخآربخ 4

 ٌلضف :"لاق هنأ هي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ناّمع نب نامثع ىور دقو

 .هنم هنأ كلذو قولخلا ىلع قلاخلا لضفك مالكلا رئاس ىلع نآرقلا

 نأ اهدحأ « ؛هوجو ىلع نوكي دق ءيشلا نم ءيشلا نإ لئاقلا لوق نأ ملعاو

 نوكي دقو . «ةرشعلا نم دحاولا»و «ناسنإلا نم ديلا » انلوقك «هل اءزج نوكي

 ام مكل رّخسو ف ىلاعت هلوقك ءهنم رهظو هلعف هنأ# ىنعم ىلع ءيشلا نم ءيشلا
 .اريبدتو اكلُمو اقلخ ينعي «[ ١7 / 40 ]:# هنم اعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يف

 . هللا نم هللا مالك نإ هلوق لوأتُي هيلعو هل ةفص هنأ ىنعم ىلع هنم نوكي دقو

 عمسُي هنم ) يأ (هللا نم هللا مالك » انلوق ىنعم نإ لاق نم انباحصأ نمو

 .(مهفُي هميهفتبو ملعُي هميلعتبو

 4554١ داقتعالا حرش ؛49/54/1117-5١١ رمر ؛( هر١ يلآل -) 88/.54هجر.١
 . 59-745 عه ءامسأ

 . 45 ءامسأ يف ليوأتلا اذه يقهيبلا لقن .؟

 وه نامثع نع يوارلا نأ ريغ .7871 و 5788+ 88 ١ زنك 7509-4778 ءامسأ عجار ."
 هلاق ءهركذ يتآلا لوقلا هسفن نمحرلا دبع يبأ ىلإ بسُن ام اريثكو ءيملسلا نمحرلا دبع وبأ

 نآرقلا مّلعت نم ( مكلضفأ :وأ ,مكرايخ :وأ ) مكريخ :وهو اعوفرم نامثع نع هاور ثيدح رثإ

 حتف اضيأ رظناو 477017 ءامسأ ؛8*8--١5178 داقتعالا حرش ؛78 / 67 هجر عجار همّلعو

 7١. و ١1 نآرقلا لئاضف خب يف يرابلا

 . 5ا/ درجم رظنا . ؛



 1١7 كروف نب ركب وبأ

نأ كلذو مالسلا هيلع يبنلا لوق ىنعم نأ انباحصأ ضعب ركذ دقو
 هانعم# هنم ه

ق امك ««كل هنأ) ىنعمب «كنم اذه نإ) لوقت برعلاو :لاق . هلو هنأ
 : 'لئاقلا لا

 " ٌءاَنَتلا ينمو ٌءاَطَعلا كْئمق

 . «كيلع ءانثلا يلو ءاطعلا كلو : يأ

مصُْلا هنأ ىنعم# ىلع (دّمّصلاو تلوأت دق ةهّبشأا نأ ملعاو
 سيل تّ

ورخ ريدقت ىلع ( همالك# هنم جرخ 9 لاقي نأ حصي فيكف . ”فوجأب
 ماسجألا نم هج

انرشأ ام ىلع ربخلا ىنعم نأو مهلوق ضقانت كلذب تملعف ؟ ةفّرجْلا
 . هيلإ 

 رخآربخ -ا/.

 ' ككيهللا لوسر نع ةريره وبا ىور اميف نوئوقت امف :ليق نإف
 هئاعحبس هللا نأ

مس املف ماع يفلأب مدآ قلخي نأ لبق سيو هط أرق
 تلاق ”كلذ# ةكئالملا تع

 7 سل ا دهتاهرلل نوني هنأل يرط
رأ نم همالك مهفأو عمسأو رهظأ » :يأ أرق هلوق ىنعم نأ ملعا

 هقلخ نم دا

ّبعت اذإ ءيشلا تورق » : لوقت برعلاو ."«تقولا كلذ يف ةكئالملا نم
 : لوقتو . همع

 .هرئاتس ةرْبَحُم ّلُككِب : تيبلا زجعو ممر ١ يناغأ رظنا ءبيصُت وه ١.

 . براقتملا نم . ؟

 5٠. مدقت اميف عجار .

 ؛ 7715, ١ داقتعالا حرش ؛ظ١ 40 لأت ؛ 4 .405/175-8 حوت 4٠١ نآرقلا لئاضف رد .

 . 5141 8 ١ زنك ؛59/ ا عمجم ؛!711-58 تاعوضوم 4787 ءامسأ

 .نآرقلا :عجارملا ةيقب يفو .لأت يف اذك .ه

فاوجأل ىبوطو :ةيداعلا ةياورلا يف فيضأو ءاذك .+
 ملكتت نسلأل ىبوطو اذه لمحت 

 ءاذهب

يه - لصفلا رخآ يف هنيبيس امك - فلؤملا دنع ةلأسملا .
 نوكي نأ زوجي فيك :هذه 

دآ قلخي نأ لبق ماع يفلأب») ام تقو يف ملكت دق هللا
 ماقف ؟يلزأ ميدق همالك نأب املع ؛( ؛م

دقلا هللا مالك نيب ةرعاشألا دنع اهيلع فراعتملا ةقرفتلا ىلع هباوج
 . ةثداحلا هترابعو مي



 ثيدحلا لكشم اه

 اذه ىلعف .(«دلو اهيف رهظ امو :يأ ,( طق ًالس اهمحر يف ةقانلا هذه تأرق ام

 .اهثدحُي ةباتكو اهقلخي تارابعب هماهفإو هعامسإ هتءارقو ءاغئاس مالكلا نوكي
 /0791 © هنم رّسيت ام اوءرقاف 5 هلوق ىنعمو «(هللا مالك انأرق » انلوق ىنعم يهو
3]. 

 «زاجم كلذو .«هب ملكت » يأ ءأرق هلوق ىنعم# : 'لاق نم انباحصأ نمو

 هللا اهقاذاف 9 ىلاعت هلوق هنمو .( هّتربتخا١ ىنعمب «اقاوذ رمألا اذه ْتقُذ ١ مهلوقك

 كلذ هللا ىَّمسف# .(هبد هللا مهالبأ) يأ ©١١/1512[« فوخلاو عوجلا سابل

 نم هريغ نود مفلاب ةقيقحلا يف قوذلا نأل ةقيقحلا ىلع قاذُي ال عوجلاو ءاقاوذ

 . حراوجلا

 قباس ميدق يلزأ ىلاعت هللا مالك نأل ,ربخلا اذه ليوأت يف حضوأ الّوأ انلق امو

 «ةنمزألاو تاقوألا يف دارأ ام ىلع هقلخ نم دارأ نم مهفأو عمسأ امنإو . ثداوحلا ةلمجل

 .نامزو ةّدّمج هدوجو قلعتي همالك نيعد# نأ ال#

 هليوأاتورخآربخ ركذ-ا/١

 هللا نود : "لاق هنأ# ُهْنَي هللا لوسر نع "دعس نب لهس نع مزاح# وبأ ىور

 كلت سح نم ائيش*« سفن نم عمست امو ةملظو رون نم باجح#« فلأ نوعبس
 نم هللا بجتحا : ؛لاق هنأ رمع نبا نع اضيأ يورو . اهسفن تقهز الإ« بجحلا

 .ةملظو رونو ةملظو رائب عبرأب هقلخ

 .ظاعال لأت عجار ءيدهم نبا وه ١.

 نب مكحلا نب رمع قيرط نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اضيأ ثيدحلا يور ."
 .نابوث

 ناسل ؛,7*,١ تاعوضوم ؛ 1١7 ءامسأ ؛و١ ؛ه لأت ؛؟565 8 ةمظع ؛ 58٠67 8 5 ربط ."“

 عمجم 479541781١ زنك 4١1 15,0 / 51,417 يف طس ,4١91١ نازيم م 0٠
 14 /الةرل

 .” ح ٠١9 مدقت اميف رظنا .؛



 ليل كروف نب ركب وبأ

 كلذ ليوأت ركذ

أ باجح فلأ نوعبس هللا نود هلوق ىنعم# نأ ملعا
 نم هريغل باجح وه ي

احتسال ابوجحم نوكي نأ حصي ال هنأل هلال .هقلخ
 ءادودحم اروصحم نوكي نأ ةل

ل «نويوجتم قلخلاوليقتتلاو هيبهعلاو رسملا هر شخلا ع هللا ىلاعت
 ؛نيلاعلا برا

نوكي نأ حصي الو . اهب نوبوجحلا مهو مهل بجحلاو
 هناحبس ل هبجحي باجح هنود 

 18/٠١[. #1 نوكرشُي امع ىلاعتو

كنأ هنأ هنع هللا يضر يبلع نع "لبق اميف انيور دقو
 ال٠ :لاق نم ىلع ر

لاقو ةّردلاب هالعف «4! عبسب بجتحا يذلاو
 نم بجتحي ال هللا نإ ! عكل ايو :

 نب ءاطع نع مصاع نب يلع هاور .«! هنع هقلخ بجحَي نكلو «ءيشب هقلخ

 . كلذ لاق هنأ يلع نع يرّبخبلا ىبأ نع بئاسلا

جتحا هلوق ىنعم يف «يجلكلا# عاجّش نب دمحم لاقو
 هقلخ نم هللا ب

 نأو «رانلاو ةملظلاو رونلا نم قلخ امب هلئالدو هتايآب هسفن انفّرع هللا نأ يأ# ,عبرأب

يعلا ةفرعمك هب مهتفرعم تناك قلخلل اهرهظأ ول تايآهل
 يف هركذ ام وحن كلذو . نا

 : يأ رانلاب بجتحا ىنعمو .[4/؟+] 4 نيعضاخ اهل مهقانعأ تلظف ل هلوق

لع لدتو لوقعلا رهبت يتلا تالالدلا كلت نود اهقلخ
 . 'هتفرعم ى

إ عجري باجحا نأ ملعت نأ اذه يف ضرغلا نأ ملعاو
 ؛قلخلا نم بوجحملا ىل

امك ءابجتحم الو ابوجحم نوكي نأ حصي ال قلاخلا نأو
 ادودحم نوكي نأ حصي ال 

اذه ربخلاب دَّرُي مل هنأ تملع اذإف .اررصحم الو
 ىلإ عجري باجحلا نأو :ىنعملا 

شلا لوخد اًنمأو طلغلا نم تملس «قلخلا نم بوجحما
 يف زوجي ال اميف كيلع ةهب

ىلاعت ءاروصحم ادودحم هتابثإ نم# ىلاعت هللا ةفص
 .اريبك اولع كلذ نع 

 ١. يدهم نبا نع همظعم يف لوقنم ليوأتلا اذه .

 ا

 رظنا ءلبق نم فلؤملا هركذ دق اضيأ ليوأتلا اذه .م ١١17-٠1١8



 ثيدحلا لكشم ١

 هليوأتو«رخآربخ رك ذ - /؟

 عفر اذإ ييحتسيل هللا نإ : 'لاق هنأ هِي هللا لوسر نع كلام نب سنأ ىور

 لوسر نع ' ةينُم# نب ىلعي ىورو .ءيش ريغ نم ارفص امهّدري نأ هيدي هيلإ دبعلا
 .ءيشب راوتيلف لستغي نأ مكدحأ دارأ اذإف ريتس ييح هللا نإ : "لاق هنأ هِيَ هللا

 هليوأت ركذ

 نم نوقولخللا هب فصوُي ام ىنعم ىلع ءايحلاب هركذ لج هللا فصو نأ ملعا

 هلحت اريغتم امسج هنوك ةلاحتسال زوجي الف «عّمجتو رّيغتو ضابقنا هيف يذلا ءايحلا

 .حيحصف «كرتلا ىنعم ىلع ءايحلاب فصوُي نأ امأف . كلذ نع ىلاعت «ثداوحلا

 نم ايلاخ دبعلا دي كرتي ال :يأ ييحتسيل لجو زع هللا نإ لاق ام ىنعم ناك ءهنم

 ييحتسي هللا نإ ِهّتَِع هلوق اضيأ لوأتُي كلذ ىلعو . 'ءاعدلا يف هيلإ اهعفر اذإ ريخ

 نأ لبق هسفن بساحُي يذلا لاق عروتملا نمو هللا لوسر اي ليقف# عروتملا بدعُي نأ

 ١. ءاوسلا ىلع يرح هنأ ريغ .ظ١ 45 لأت يف ظفللا سفنو دنسلا سقنب ربخلا درو -

 ءامسأ ؛1148و 510 88 5 ربط اصوصخ عجار ) ناملس ىلإ دنسُي نأب - هذه ةياورلاو
 ( ربط ) رمع نب هللا دبع وأ ١7 ١7081 8 ( عمجم )رباج وأ ٠١ ١55/١49(أوعلي

 ) .(؟598) دعب اميق ىرخأ ةياور سنأ نع فلؤملا درويسو .( 75175 ؟ زنك

 . ةيمأ نب ىلعي يأ .؟

 8 ١/ مامح دب :رخآ ظفلبو 3١. ءامسأ ؛ظا١ 45 لأت ؛؟5؟4,5 مح : ظفللا سفنب .'“

 .31/08 71 ربط ؛ال لمع سن ؛

 هلوق ىنعم ) :ظ١ 45 لأت رظنا ءيدهم نبا نع سبتقم «ىرخأ ةرم «ليوأتلا اذه . ؛

 كرتُت امك ءايحلل كرتُت دق ةيصعملا نأ ىرت الأ . كرتلل ببس ءايحلا نأل كرتي ال يأ ىيحتسي

 الو هيلإ هيدي دبعلا عفر اذإ ارفص دبعلا دي كرتي ال ىلاعت هللا نأ لوقلا اذهب هدارمف ؟ نامبإلل
 اولع كلذ نع هللا ىلاعت « نيقولخملا ضرعي يذلا ءايحتسالا ىنعم ىلع ال ءريخ نم اهيلخُي

 .( 484 ءامسأ يف عطقملا اذه يقهيبلا لقن) .«اريبك



 15 كروف نب ركب وبأ

 ال هللا نإ و لجو زع هلوق لوأتُي كلذ ىلعو . بيذعتلا كرت كلذ ىنعمو . 'بّساحُي

 .( كرتي ال» يأ .[757/51] © الَّثَم برضي نأ ييحتسي

 ءىايشأ#» ءايحلل كر ىيحتسملا نأل كرتلا ىنعمب ىلاعت هللا نم ءايحتسالاود

إلاب عطقني امك يصاعملا نع ءايحلاب عطقنيو «ناميإلل كرتي امك
 اذهلف .اهنع نامي

 نب هللا دبع نع لئاو وبأ لاقو .ناميإلا نم ةبعش ءايحلا : ' هِي هللا لوسر لاق

 : ديرُي تعش ام عنصاف يحتست مل اذإ :ةّربنلا مالك نم ظفُح ام رخآ نإ ”دوعسم

فراقو ةشحاف لك بكر «لجرلا يحتسي ملاذإ»
 كلذ نع هزجحي# ملو ؛حيبق لك 

 . (ءايح الو نيد

يحلا ىنعم انرّسف دقف ,ريتس ييح هللا نإ َهَنِلَي هلوق ىنعم امأف
 ىنعمو .ءا

 (ريتس )و . مهيلع اهرهظُي الو مهبويع نم اريثك هدابع ىلع رتسي رتاس : يأ *(ريتسو

سدق ثيدح يف - ديعب ىدص ةغيص ىلع - الإ ربخلا اذه لثم دجن مل . ١
 ظعاولا هجرخأ ي

 نأ يورو :ظو7 580١, 5 نيلرب طوطخم ؛«رارسألا بيذهت ؛ هباتك يف يفوصلا يشوكرخلا

قالعلا امأ .مهبساحأ نأ ييحتساف نوعرولا امأ :هللا لوقي : لاق يبنلا
 ةبساحمو عرولا نيب ة

 .نيفوصتملا دنع ةدوهعم ةركف اضيأ ىهف ءسفنلا

 ةمدقم جم ؛ 411 8/١114 ةنس دب ؛5 81-8 ناميإ سم ؛؟ نامإ خب :ةريره يبأ نع .؟

 .خلا؛1159 414,5 مح ؛هراهال 58

 وبأ ينث دح : يلي امك لماكلا هدنسو 257/8 فلتخم يف ىتآلا ثيدحلا دنسأ اذك .*

 نايح نب لصاو نع ثدحي ميلس يبأ نب ثيللا تعمس لاق ناميلس نب رمتعملا ان لاق باطخلا

 بتك نم يأ يف ربخلا دنسُي مل - دهعن اميف - هنأل ؟ طلغ وهآ . دوعسم نبا نع لئاو يبأ نع

عسم وبأ ورمع نب ةبقع يأ ,دوعسم يبأ ىلإ لب «دوعسم نبا ىلإ ثيدحلا
 عجار .يراصنألا دو

 ١5١,5) مح 44117 8 /11/ دهز جم 4191/8 /5 بدأ دب 4/8 بدأو ,7١ ه4 ءايبنأ خب

 ” ربك 459059 704,378 1145-4118 غبت ؛550-61 8 ١07 ربط ؛؟78,ه ١4و

 عمجم ؛"85,5 مح) ليفطلا مأو ةفيذح نع اضيأ ثيدحلا يورو .ه/٠6.-هالابو 8

 .( 5 / رم

 .( 318 فلتخم ) ةبيتق نبا نع لوقنم ليوأتلا اذه . ؛

 . (ظ١ 48 لأت ) يدهم نبا نع هليوأت فلؤملا انه سبتقا .ه
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 لمح اذإف .(ملاع» ىنعمب (ميلع»و (رداق » ىنعمب (ريدق» ءاج امك «(رتاس » ىنعمب

 .هيبشتلا هيف مّهوت نم لوق لطبو دارا حص ءانركذ ام ىلع ربخلا

 هليوأتورخآربخ رك ذ - /*

 يف ينورذ مث ينوقرحأف تم انأ اذإ هيدبل لاق الجر نأ ' هِيَم يبنلا نع يوُر
 ىلع كلمح ام هل لاق مث هللا هعمجف كلذ اولعفف "ىلاعت هللا ْلْضأ يّلعل رحبلا

 ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمُح ىورو .هل رفغف بر اي ”كنم ءايحلا لاق كلذ
 هلع هللا لوسر نإ لاق نأ وهو ءادئاز الكشُم اظفل ربخلا اذه يف ُهلكَع هللا لوسر نع

 تم انأ اذإ لاقف هيدب ىصوأ توملا هرضح املف هسفن ىلع فرسأ الجر نإ : ؛لاق
 اباذع ينبذعُيِل يلع هللا ردق نئل هللاوف ميلا يف حيرلا يف ينوّرذ مث ”ينوقرحأف

 كلمح ام ثعبلا دنع برلا هل لوقيف : ُهلِيَي لاقف . كلذ هب اولعفف ادحأ هبّدع#+ ام

 .هل لجو زعم هللا رفغيف َكيَشَخ لوقيف تعئص ام ىلع

 ريغ نم 2و١ ١7 لأت ىف (هاندأ رظنا ءاماه افالتخا ادع ام ) ظفللا سفنب ثيدحلا درو ١.

 دوكسم نبا اضوصخب مهن: ةباحتطلا نم ةعامج غو: ظاقلا ةدحب يكن[ نفت يورو هادتبم

 ؛0,9١ه ديحوتو ؟,75 قاقر خب ) يردخلا ديعس وبأ «( ٠١ 3١45178 ربط ؛١,598 مح )

 قاقر رد ) يريشقلا ةديح نب ةيواعم «( 78-117 79-17١, 017,17 مح ؛اا/ ةبوت سم

 و 585,5 مح ؛!١,؟59 قاقر خب ) ةفيذح ع( 6١551١ ءامسأ؛,هو 441,5 مح

 . دعب نم روكذملا ةريره يبأل رابتعا نود .( 0

 .ةديح نب ةيواعم ةياور يف الإ ( هللا لضأ يلعل ) ةرابعلا هذه درت مل . ؟

 نم ريثكلاو لأت يف امك «كتفاخم :حيحصلاو «(ح الخ ام ) لوصألا رثكأ يف اذك .*

 .قباسلا لصفلا يف عوضوملا دورو ىلإ هببس عجري فلؤملا طلغ نأ رهاظلاو . عجارملا
 مح ؛4؟88 8 /5.8 دهز جم 41١11 زئانج سن ؛؟ ةبوت سم ١8,54 ءايبنأ خب . 5

 .ه١٠1 ءامسأ ؛(ايئرج)ظ١١؟ لات

 . ( ينونحطا :وأ) ينوقحسا مث :اهلك عجارملا يف انه فيضأ .»



 1١ كروف نب ركب وبأ

 هليوأت ركذ
 تافص نم ةفص وه ام ىلإ هظافلأ نم ءيش عجري مل نإو « ربخلا اذه نأ ملعا

 فقوُي نأ بجوف «هل اروفغم انمؤم هل لئاقلا ناكو ءلكشُم»# هظفل نإف «ىلاعت هللا

 .لاكشإلا لوزيل هانعم ىلع
 الو يبر لضي ال ف ىلاعت لاق امك ؛«هيسنأ» يأ «'هللا لأ هلوق ىنعم امأف

 / 71 امهادحإب# لضت نأ ا ىلاعت هلوق يف هركذ امو ]57/7٠[« # ىسني

 كدجوو ف هناحبس هلوق ليوأت يف هوجولا ضعب يف ليقو .« ىسنت ١ يأ |
 ءاذك ُتللضو لوقت برعلاو .«كرّكذف ايسان» يأ [7/5951]  ىدهف ًالاض
 . (هئيسن# ١) يأ «( هتللضأ»و

 الو ينتيمُي» هناحبس هللا نأ هدارُمف ءانهاه لالضلا ىنعم كلذ ناك اذإو
 ملو هيف باغ اذإ (نيللا# يف ءاملا لض» :لوقت برعلاو .«هباذع نم حيرتساف ينثعبي
 ال ىلاعتو كرابت هللا لعل: يأ هللا لضأ يّلعل هلوق ىنعم قيقحت نوكيو .نيبتي
 خلبأب ةيشخلاو فودملاو عزجلا راهظإ اذهو .«هباذع نم حيرتسأف ينثعبي الو ينرشدُي
 ءافيش الو ادحأ هللا ىسني نأ زوجي هنأ هلئاق دقتعي ناك هنأ ال .هباب يف# نوكي ام
 لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر رمع نع يوُر ام كلذ لئمو .ءيش هتوفي نأ نكمُي وأ
 ركذف .”(! اديعس ىنبّتكاو ينُحْماف ءاّيقش ينّتبتك تنك نإو ؛مهللا» : 'هئاعد يف
 ناكر ناك ال اما لاتجي نجت و ةيزهتف او: فرشإ ةياعراهطر كلك قا معلا لها
 اراهظإ ءنوكي الو نوكي ام بلط يف هجو لككب عرضتلا هتوفي ال ىتح «نوكي امم
 .نوكي ال هنأ ملعي امل ابّلطت ال# «ةيشخلاو فوخلا ةياغل

 ١ . طقف ديعب نم نكل ,يدهم نبا ليوأت نم فلؤملا ىحوتسا اضيأ انه .

 . تيبلاب فوطي وهو :ليق .؟
 لثم نأ ريغ . 171,4 /83,17 يف طس 1717,17/75,11-4178 يف بسط عجار .؟

 483,1 يف بط عجار «دوعسم نبا اصوصخ مهنم ؛نيرخآ ىلإ اضيأ بسُن دق ءاعدلا اذه
 89,1 يف طس ؛(١٠88/185,1١ عمجم < ) 841/ 8 9 ربط
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 حلصي الف ءادحأ هبّذع# ام اباذع ينبذعُيل يبر يلع ردق نئل هلوق ىنعم امأف
 زع هللاب انمؤم نكي مل كلذ مّهوت نم نأل «ةردقلا ىنعم ىلع الومحم نوكي نأ

 مالسلا هيلع سنوي ةصق يف ىلاعت هلوق ىنعم ىلع كلذ امنإو .هب افراع الو لجو
 ىلإ ال هريدقتلا ىنعم ىلا عجري كلذو ؛[١817/37 ]2 هيلع ردقن نل نأ نظف

 ليوأت يف ءاّرفلا لاقو . كلذ موصعم يبن ىلع ىفخي نأ حصي ال هنأل «ةردقلا ىنعم

 وبأ لاق ام هلثمو . '(انرّدق ام هيلع رّدقُت نل ١ يأ# © هيلع ردقن نل نأ نظف ف هلوق

 : يذلا رخص
 "رْكشلا كلو عَمَي دقت ام تْكَراَبت ىّضَم يذلا ُناَمَرلا كاذ ًادئاع الو

 «ينبّذعُيل يبر يلع ردق نثل هلوق لمحُي كلذ ىلعف .«نوكي رّدقُت ام دارأ

 فئاخ مالك اذه امنإو «( ينبقاعُي هنإف «ةبوقعلاب يلع مكحو رّدق ناك نإ» : يأ

 .عزج

 بجو «نيرفاكلل رفغي ال هنأ ملُع دقو «هلرفغي ىلاعت هللا نإ ربخلا يف لبق املو

 ىلإ يدوي الو لجو زع هللاب ةفرعملا يفانُي ال ءحيحص ليوأت ىلع هظفل لمحُي نأ
 ءاش نإ هّمّلعاف .هيف لاكشإلا هجو نايو ضرغلا ناب ءانركذ ام ىلع لمُخ اذإو .رفكلا
 . هللا

 هليوأت نايبو رخآربخ رك ذ - 4

 ةدجش محرلا نإ :لاق هلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع حلاص وبأ ىور
 كعطق نّمو هتلصو كلصو نَم اهل هناحبس هللا لوقي نمحرلا يّبكدمب ةقّلعُم

 ١. ناسل رظنا «ةبوقعلا نم انردق ام يأ ,17.
 ةرهاقلا ,ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف دراو تيبلا .ليوطلا نم .؟ ١1744,25715,1

 «ركشلا» نم الدب «رمألا» : كانه ةريخألا هتظفلو .



 ا كروف نيركب وبأ

 نم 'اهُتققش محرلا "هذهو نمحرلا انأ : "لاق هنأرخآربخ يف ركذو . 'هعطق
 .هتتب اهعطق نّمو هتلصو اهلصو نَم يمسا

 هليوأت ركذ

 هنمو .هنم ةعطقلاو ءىشلا نم ةبعشلا يه برعلا مالك يف ةنجشلا نأ ملعأ

 سايإل ليق هنأ يكُح ام هنمو .ناصغألا ةريثك ةعرفتم يأ « ةنجشتم ةرجش» لاقي

 نوجشلا ىنعمو . '(! هنم ريخ هنوجش » :لاقف «'(نوجش وذ ثيدحلا » : ةيواعم نب
 قرفتتو يراجملا هنم بعشتت يذلا يداولاك «ثيداحأ ثيدحلا نم بعشتت# نأ

 .تاهجلا ىف راهنألا هنع

 نازيم يف الإ ( نمحرلا يبكنمب ةقلعم ةنجش محرلا ) ظفللا اذه لثمب ربخلا اذه دجن مل ١.
 محرلا :امإ يه - ةباحصلا نم هريغ نع وأ ةريره يبأ نع ةدراولا - ةيداعلا تارابعلاو . 37"

 قم را ةءرآ 4191 مح 41935 8 ١15/ ربرت 47,١15 بدأ خب) نمحرلا نم ةنجش
 ةقلعم محرلا :وأ 4( 751433-59409,3946 88 "زنك ؛ا/. ءامسأ ؛4 50,5١15

 :وأ ء(١/99١.,8 عمجم ؛47؟,5 لاطبإ 4151/1777 مح ؛0١/ رب سم ) شرعلاب

 عرنك 491708789388638 ربط ؛8؟١,١ مح ) نمحرلا ةزجحب ةذخآ ةنجش محرلا
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 4١1914 8 / 40 ةاكز دب ) فوع نب نمحرلا دبع نع : ةباحصلا نم ةدع نع ربخلا يور ."
 غبت ؛5948,5 مح ) ةريره يبأ نع «( 70٠ ءامسأ 41149151, مح 8 / 9 ربرت
 8,.١98/1١9(. عمجم - ؟ 195 8 ؟ ربط ) هللا دبع نب ريرج نع ؛«( 457-705

 يفو ؛( 494,7 مح ؛ 4 ةاكز دب ) يهو :عجارملا ضعب يف .لوصألا عيمج يف اذك ."

 .اهل ُتَققش :عجارملا يفو ؛«( س الخ ) لوصألا مظعم يف اذك . ؛

 . 578,١ ناسل رظنا ةرابعلا هذه ىنعم يف .5

 نب سايإ لاق » : دعس نبا لاق .ددرت الب كلذب فرتعي ناكو ؛هناسل ةقالطب سايإ رهتشا . 5
 «! مالكلا ةرثك :لاق ؟ تنأ كبيع امف ةلثاو ابأ اي :اولاق .قمحأ هبيع فرعي ال نم نإ : ةيواعم
 نوعمستف :لاق . مالكلا ةرثك الإ بيع كيف ام : سايإل ليق» : ظحاجلا لاقو .( 5 577 تاقبط )
 .( 98,١ نييبتلاو نايبلا ) «! ريخ ريخلا نم ةدايزلاف :لاق .اباوص لب ال :اولاق ؟ أطخ مأ اباوص
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 ثيدحلا لكشم 53

 هذهو . (هب تذالو هللاب تمصتعا » يأ نمحرلا ىبكنمب تقلعت هلوق ىنعمو

 نالفب ترهظتسا» :نولوقي .ةراجتسالاو راهظتسالا دنع برعلا اهلوقت ةملك

 : ىنعملا# اذه لثم يف 'رعاشلا لاقو .«هلبحب ُتقلعتو هب ترجتساو

 " يِناَرَي سْيَلَو يرطد ىَرت يِنْيَعُف 2 هحائج لظب يرط نم ُْتِيَّطْعَت
 # اهتيصانب ذخآ وه الإ ةّباد نم ام 9 هركذ زع هللا لاقو . (هب تمصتعا» يأ

 اذإ هبحاصل لوقي يبرعلاو .«ءاشي فيك اهفيرصت ىلع رداقوه) يأ ا( ]

 الو مامز مّن« سيلو «( كديب يدايق»و (كديب يمامز »و (« كديب يتيصان 9 : هعاطأ#

 يّبكنمب تقلعت هلوق كلذكف .عاطُملاو عيطُملل لَكَم وه امنإو ءدي يف ةيصان الو دايق
 ىلاعت «بكنملاب فصوُي ال ىلاعت هللاو . تمصتعاو هب تراجتسا :يأ ,نمحرلا

 .اريبك اًولع كلذ نع هللا

 لمُخ «باطخلا هنم درو اذإو «برعلا ةغل ىلع انبطاخ امن هَ يبنلا نأ ملعاو

 ةغللا يف جرخم هل امهدحأ «نيهجول المتحُم ناك اذإف .ةغللا مكح ىضتقُم ىلع

 «هركذ لج هللا فصو يف لاحُم ىلإ يّدْؤُي الو اهيبشت يضتقي ال حيحص ليوأتو

 ال ام نيهجولا نم هيلع لمُح ام ىلوأ ناك ءاليغمتو افييكتو اهيبشت يضتقي يناثلاو
 . تالآلاو حراوجلاب هركذ لج هللا يعَو ىلإ يدوي

 حصي مل# «ةحراجلا بكنم نم ةهّبشملا مهوتت ام ىلع لمُح نإو# هنأ ىلع
 . بسنلا قيرط نم ةبارقلا قح وه امنإو «قلعتلا اهيلع حصي ال محرلا نأ لّبق نم هانعم

 ىلع ثحلاو محرلا رمأ ديكأت دارأ امنإ# :انركذ ام دارُخاو ءلَكَم كلذ نأ ملُعف

 . ديكاتلا نم نوكي ام غلبأب كلذ نع ربخأف .اهعطق نع رجزلاو اهلصو
 اي سفن لوقت نأ 8 هركذ لج هلوق باتكلا يآ نم اضيأ اذه لاثم# نأ ملعاو

 ىلع لومحم مالك هنأ كلذو . [ 57/7914 هللا بنج يف تطرف ام ىلع ىترسح

 دارا نأ هانعم نم يضتقي ؛هلثمب بطاختلا يف برعلا تاداع ىلع «عسوتلا نم عون

 جهن حرش ؛ 07 4 ءارعشلاو رعشلا ؛ 55 روعاف يلع قيقحتب هناويد عجار «ساون وبأ وه . ١
 . 51ر1 ةغالبلا

 .ليوطلا نم .؟



 17 كروف نب ركب وبأ

 نو ديرُيو ,«نالف بنج يف نالفربك ١ :نولوقي مهنأ مهمالك يفرشتنا دقو . 'هرمأ هب

 رِهظُت سوفنلا نأ ةيآلا هذه ىنعم كلذك .(هيلإ برقتلاو هتمدخو هتعاط يف» كلذب
 ياللاو هب اديداا نقاط ىاايدب طيرقللا نم عقر ام هع ةماشلا مهب تاريخا
 . ةحراجلا بنج يف الو ةفصلا بنج يف عقي ال طيرفتلا نأ هحضوُيو ىنعملا اذه ديوي
 هللا ةعاط يف ريصقتلا هانعم نإ انلق ام هب# دارملا نأ ملُع»#« «طيرفتلا هركذب نرق## امل

 .هتدابع يف طيرفتلاو هركذ لج

 هليوأت نابورخآربخ ركذ-ا/ه

 ربخ# يف لاقو .'رمعلا يف ديزت محرلا ةلص :لاق هنأ هيَ يبنلا نع يوُر
 هرمع يف هل هللا ًأسني# نأ بحأ نم : 'لاقو .”كرمع يف ددزت كمحر لص :رخآ
 .همحر لصيلف

 يف بط عجار هللا رمأ يف يأ ؛هللا بنج يف :يتلسلاو دهاجم ليوأت ناك اذكه ١.
 تكقركأ / تر

 ةدع نع يور ثيدح نم ءزج .رمألا ةقيقح يف «لوقلا اذهو . ١5 فلتخم يف اذك .؟
 محلا ةلصو برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدصو ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص : ةباحصلا نم
 159188 " زنكو ,١١8/11١ عمجم < 6٠١١4 8 6 ربط :ةمامأ يبأ نع ) رمعلا يف ديزت
 :ةملس مأ نع . ١0778 "زنك :يردخلا ديعس يبأ نع . 541059 8 ”زنك :دوعسم نبأ نع
 1١8/1١١(. 9ر57 عمجم

 كرمع لطي كمحر لص فنخم اي :اعوفرم يركنلا ديز نب فنخم نع براقم ظفلب .*
 بعك نع امك ,( 18898 8 1١5 زنك 41841 8 ١7175 دابآرديح ءرجح نبال ةباصإلا)
 يف كل لمأ كمحر لص ( ... ) مدآن با اي بوتكم ةاروتلا يف ليئارسإ ينبل :افوقوم رابحألا
 لاق فلؤملا لعلو 757,5/1١(. 4,7 يف طس < 4 8 917,7 ةبيش يبأ نبا فنصم ) كرمع

 . ( خلا ؛8.00و 550,9 4721/5 غبت ) اَبُخ ددزت اَبْغرُز :وهروهشم رخآر بخ رارغ ىلع ( ددزت
 دب .5-451١ رب سم 45,١5 بدأو ١7 عويب خب : ظافلأ ةدعبو ء.اصوصخ سنأ نع .4

 يورو . 91005 7974 88 8 زبك 485ر2 غبت ؛155 و579, مح ؛5958١ / 58 ةاكز
 ١55,8 عمجم؛١,47١4 مح) يلع نع 5 بدأ خب ) ةريره يبأ نع ربخلا سفن
 .خلا «( 318,0 مح نابوث نع (( 59101 8 "زنك 4155-1618



 ثيدحلا لكشم ل

 يف هركذ لج هلوق نيبو هنيب عمجُي فيك :لاقو ربخلا اذه نع لئاس لأسف

 «[54/11© نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف 9 هباتك مكحُم

 نأ ربخأف «[ ١١/5771 © اهلجأ ءاج اذإ اسفن هللا رَخْوُي نلو إظ رخآ عضوم يف لاقو

 محرلا ةلص نإ لوقي نأ هلي هللا لوسرل زوجي فيكف ؟ رخأتي الو مدقتي ال لجألا

 ؟ رمعلا يف ديزت

 لاؤسلا اذه نع باوجلا ركذو هليوأت نايب

 دقو «فيك .باتكلا يف امل افلاخُم رابخألا هذه نم ءيش سيل هنأ# ملعا

 نأ 'يوُر ام وحنك وهو ؟ باتكلا يف ام دّيؤُي ام كلذ يف هي هللا لوسر نع يوُر
 دقل ع هللا لوسر لاقف ةيواعم يخابو نايفس يبأ يبأب ينعتم مهللا تلاق ةبيبح م

 نبا لاقو .اميش اهنم رْخْؤُي ال ةموسقم قازرأو ةبورضم لاجآ يف هللا تلأس
 ىلاعتو كرابت هللا نأ - قودصملا# قداصلا وهو - هني هللا لوسر انثدح :دوعسم

 . 'هتداعسو هتواقشو هقزرو هَّمُأ نطب يف دولوملا لجأ بتكيف ماحرألا كَلَم ثعبي

 هذهو ."ىنعملا اذه لثم يف ُهّْنِيَع هللا لوسر نع رباجو رمع نبا ىور# كلذكو

 ١. مح ؛"ا" 99 ردق سم :دوعسم نبأ نع 191 537,517 5112,559.

 انث دح 9 : انه امك هتمدقمو ءردقلا يف روهشم ثيدح دوعسم نبا نع يور امث هنأ قحلا . ؟

 اذه يف الإ هذه هتغيصو «ةرابعلا هذه درت مل ) «قودصملا قداصلا وهو معلص هللا لوسر

 ردق سم ؛1,7/8 ديحوت 4١,١ ردق 48,١ ءايبنأ ؛؟,5 قلخلا ءدب خب عجار «( بسحف ثيدحلا

 را١,415مح 4! 8/١١ ةمدقم جم 47١08 /4 ردقرت 447088 ١5/ ةنس دب ؛١

 ةياورب ( ! كروف نبا نع القن « 470,17 لاطبإ ادعم ) عجرم يأ يف هدجن مل اننأ ريغ . خلا ؛٠

 امأ .هاوس ال ينعملا ثيدحلا رصتخمك «نظلا رثكأ يف ءاهرابتعا بجي ىتلا «فلؤملا ةياورك

 يف يرافخلا ديسأ نب ةفيذح نع لوألا «نيرخآ نيثيدح يف تدروف «« ماحرألا كلم ؛ ةرابعلا
 عمجم ؛4154١ ةعيرش ) رمع نبا نع يناثلاو «( 57/7 8 ١ زنك ؛! 87 ةعيرش ) هتاياور ضعب

 .(هالا 8 ١ ربك ؛ 55/198,

 . 591,7 مح :رباج نع . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا :رمع نبا نع .8



 ١8 كروف نب ركب وبأ

 الجأ سفن لكل نأ لجو زع هللا باتك ءيجم تءاج دق هيَ هللا لوسر نع رابخأ

 1 ا
 ةدايزلاو ةعسلا هانعم نإ 'ملعلا لهأ ضعب لاق دقف ءرمعلا يف ةدايزلا ىنعم امأف

 ملعأ هناحبس هللا نإ مهضعب لاقو .ربكألا توملا وه رقفلا نإ ليق دقو .قزرلا يف

 !براي» :لاقف ءصوُخلا جسني دعب هآر مث .هّودع تيمُي 'نأ مالسلا هيلع ىسوم#

 امك اذهو ."(! هُئرقفأ دق# ينإف# . كلذ تلعف دق» :لاق# .«! هتيمُت نأ ىئتدعو

 : ؟رعاشلا لاق

 ءاَيخألاْ سّيَمْتِيَلااَمْنِإ  رَسْيَمِب َحاَرتْماَف تام ْنَم َسْيَل

 ًاءاَخّرلاٌل يلق ةَلاَباَمِساَك ًاريقق ُشيِعَي ْنَم ُتْبَلا اَمَنِإ
 هيّمسُيو (ةايح ىنغلا# يّمسُي نأ زاج ءاعّسوت اتوم رقفلا# يّمسُي نأ زاج املف

 يف ةماركلاو باوثلا قيرط ىلع قزرلاو# ةعسلا كلذب ديرُيو ««رمعلا ىف ةدايز»

 1 ” .ايندلا

 مهماهفأ يف ةدايزلاو ,مهنع تافآلا يفن رمعلا يف ةدايزلا ىنعم نإ ”نولئاق لاقو

 لاجألا نأل ,مهلاجآ يف الو مهقازرأ يف ةدايز كلذ سيلو .مهرئاصبو مهلوقعو

 «ءيش هنم صقنُي الو هقزر يف دحأل دازُي ال ,ةموسقم قازرألاو .اهيف ةدايز ال ةلّجْؤُم

 ١. فلتخم عجار ءهنع ةلوقنم ةيتآلا ةرقفلا لكو «ةبيتق نبا وه 5١17-5017.

 .هنأ :فلتخم يفو «لوصألا عيمج يف اذك .؟

 ناماه نإ هل ليق ( ... ) ىسوم ثيدح يفو» : يلي امك 97,5 ناسل يف ةصقلا تركُذ .*

 (؟ هّنمأ دقف هُئرقفأ نم نأ ملعت امأ :هل لاقف هبر لأسف هيقلف تام دق

 و 507,7 يف يسربطلاو يسوطلا ناسل عجار «يناّسغلا ءالعرلا نب يدع وه . ؛

0 

 نييبتلاو نايبلا يف هدحو اضيأ روكذم وهو «لوآلا تيبلا اذه الإ فلتخم يف دري مل .»

 .1 145,5 ةيلح ؛لره و ١1/7,7 يف يسوطلا 4,7١ يف بط ؛ ١

 . (ءاجرلا» :ةروهشملا ةءارقلاو ءلوصألا مظعم يف اذك :«ءاخرلا »و . فيفخلا نم . 5

 . مهيلإ راشملا مه نم فرعن مل ./
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 ثيدحلا لكشم 5

 مهنيب انمسق نحن إف لاقف هدابع نيب قازرألا مسق هنأ ربخأ دق# ىلاعت هللا نأل
 لاقو .[ 7 / 45] 6# تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا يف مهتشيعم
 الو ةعاس# نورخاتسي ال مهلجأ ءاج اذإف لجأ ةّمأ لكلو إ» لجألا يف« لجو زع
 قزرلا ةلزنمب قزرلاو لجألا ريغ نأ هركذ لج ربخُي ملو .[14/17] © نومدقتسي
 يف ءاشي نم ديزي هنأ ربخُي ملو ءهلضف نم ءاشي نم ديزي هنأ ربخأ دقو ؛لجألاو
 .هرمع يف ءاشي نم رّخْؤُيو هقزر

 لعجيو ؛هدنع ةنس ةئام هدبع لجأ بتكي لجو زع هللا نإ 'نولئاق لاقو
 بيكرتلا كلذ يف هللا داز ءهمحر لصو اذإف . ةنس نونامث هرّمعُيِل هتينبو هتثيهو هبيكرت
 «ةئاملا غلبي ىتح ىرخأ ةنس نيرشع شاعف ؛صقنلا» كلذ لصوو ةينبلا كلت يفو
 .هيف مدقتسم الو هنع رخأتسم ال يذلا لجألا وهو

 ءهمحر لصو اذإ ؛هنأ مولعملا يف قباسلا نوكي نأ كلذ ىنعم : 'نولئاق لاقو
 يذلا ٌدحلا ىلع ملعلا يف قبس امب هلك نوكيو . لصي مل اذإ هنم رثكأ هرمع ناك
 . فناتسملا يف دجوي#«و ثدحي

 الإ هرمع نم صّقنُي الو رّمعُم نم رّمعُي امو إ» ىلاعت هلوق ىنعم امف :ليق نإف
 ؟[١١1 /88] © باتك يف

 نع هرمع نم صّقنُي الو ءرمألا ءادتبا يف رَّمعُم نم رّمعُي ال) كلذ ىنعم :ليق
 نوكي هنأ ال ؛«هردق رهظأو هتّمحدص نّيب دق باتك يف كلذ لك الإ ؛ءادتبالا يفرخآلا
 املاع زعو لج هللا نوكي الأ يَدْوُي كلذ نآل ,ديزي مث اصقان وأ ءصقني مث ادئاز
 ملّشف . ىلاعت هفصو يف كلذ زوجي الو ؛نوكي ام بسح ىلع اهنوك لبق ءايشألاب
 لوطلا يف اهتدُم فالتخا يف رامعألا نوب عقاولا توافتلا نأ انفيرعت كلذب دارما نأ
 نع ردص دحاو مكح ىلع نيبُم باتك يف كلذ لك ؛ناصقنلاو ةدايزلاو رصقلاو

 نيذللا نيليوأتلا نم يناثلا وه لوقلا كلذو . هسفن ةبيتق نبا الإ « نولئاق هلا ءالوه سيل . ١
 7١. فلتخم (ايفرح ) عجار ءامهب ىلدأ دق

 .هسفن فلؤملا مه نيرخآلا «نيلئاق هلا ءالوه لعل .



 ١ كروف نب ركب وبأ

 لصف - ١

 نأوه كلذ ىنعمو ؛'لجألا عطقب اولاقف ةيرّدّقلا نم انوفلاخ نيذلا نأ ملعاو

 لتاقلا هلتقي مث «ةنس نيسمخ هتايح ِةَّدُّم ءايحألا ضعبل لعج دق ىلاعت هللا نوكي

 اندنع اذهو . كلذ نم# هل هللا رّدق يتلا ةّدّلا هغولب هيلع عطقيو ةنس كلذ لعجيف

 «ةبلغلاو رهقلاب ىلاعت هللا فصو ىلإ يدوي لوقو ءالّوأ# ةّنسلاو باتكلل فلاخُم

 ملو «ةنس نوكي نأ هريغ دارأو «ةنس نيسمخ دير لجأ نوكي نأ دارأ اذإ ؛هنأل

 دقف .هلجأ هيلع عطقو ,هغلبي نأ دارأو هل هللا هلّجأ يذلا لجألا هغولب نم نكمُي

 .ىلاعت هفصوب قيلي ال كلذو .همكح يف هبلغو هدارُم يف هرهق

 لاؤس - اا/

 © باتكلا ٌمأ هدنعو تبشُيو ءاشي ام هللا وحمي ف هلوق يف نولوقت امف : ليق نإف

 "مولد

 نأ هانعم نإ "لاق نم مهنمف . ةريثك هوجو ىلع كلذ ملعلا لهأ لّوأت دق : ليق

 هتابثإ وهو «ءاشي ام اهنم# تبثيو فوحم كلذو ءءاشي ام ماكحألا نم خسني هللا

 اذه ناك . سيعي لاز امل لتقُي مل ول هنإو 2« لجألا عوطقم » لوتقملا نإ اولاق نيذلا ينعي ١.

 .ا/1/85-85 ةسمخلا لوصألا حرش عجار «ةلزتعملا نم نييدادغبلاب اصاخ يأرلا

 اهانعم نإو ء«ءيش لك يف ةماع ةروك ذملا ةيآلا نإ لاق نم نيرسفملا نم نأل لاؤسلا حرط . ؟
 يف ةواقشلاو ةداعسلا نمو ءايندلا هذه يف لاجآلاو قازرألا نم ءاشي ام تبئي وأ وحمي هللا نأ

 اذه ىأر هسفن يبنلا نإ ليقو «دوعسم نباو رمع ليوأت ءصوصخلا ىلع «ناك اذكه .ةرخآلا

 ديزيو لجألا نم وحميو هيف ديزيو قزرلا نم وحمي » :ةيآلا يف لاق هنأ يبلكلا نع يور . يأرلا
 . « معلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع حلاص وبأ : :لاق (؟ اذهب كث دح نم » : هل ليقف . هيف

 ليق ام ىلإ ارظن ءلاجالاب ةصتخم ةيالا تناك «يربطلاو يرصبلا نسحلا مهنم «نيرخآ دنعو

 تبثيو هلجأ ءاج دق نم هللا وحمي » هنأ مهليوأت ناكو #4 باتك لجأ لكل إف ةقباسلا ةيآلا يف

 .( 5595١7 يف ريسفتلا بتك عجار ) (هلجأ ىلإ هلجأ ئجي مل نم

 .ةداتقو سابع نبا اصوصخ مهنم ."



 ا
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 ثيدحلا لكشم ١ا/

 الو ءادبلا ىلإ كلذ وعدي# الو ؛تابثإلاو خسنلاب هركذ لج فصوُي دقو .هريرقتو
 ام هللا وحمب# :هانعم : 'لاق نم مهنمو .انركذ ام فالخ ىلع ءرمعلا يف ةدايزلا ىلإ

 هانعم : "لاق نم مهنمو .اهمكحو ةبوتلا تبثُيو ءاهل ةبقعتملا ةبوتلاب بونذلا نم قبس
 مهنمو .ليللا داوس وحمبو راهنلا ضايب تبِثُيو «ليللا داوس تبتُيو راهنلا ضايب وحمي هنأ
 هتكيشمب قلعتم يفنلاو تابثإلاو مادعإلاو داجيإلا نأ انفيرعت كلذ ىنعم : "لاق نم
 . هريغ نم وأ هريغ ىلإ كلذ نوكي نآل ايفن ؛هملق هب ىرجو هملع هب قبس ام بسح ىلع

 ةلئسم - 8

 حون نع اربخُم# «ىلاعتو كرابت هللا لاق دق سيلأ : * ةيرّدّقلا نم لئاق لاق نإف

 مكيونذ نم مكل رفغي نوعيطأو هوَقّتاو هللا اودبعا ل هموقل لاق هنإ ؛مالسلا هيلع
 مث ]» ىرخأ ةيآ يف لجو زع لاقو «[ 81١1-4 4 ىّمسُم لجأ ىلإ مكرُخؤُيو
 ؟[7/71 © نورتمت متنأ مث هدنع ىَّمسُم لجأو الجأ ىضق

 نإ : ينعي «ىّمسُم لجأ ىلإ مهرْخؤُي هنإ مالسلا هيلع حون لوق ىنعم امأ :ليق
 ىلإ» لاق الو هوغلبي مل الجأ مهل ىلاعت هللا تبتُي ملو . مهل الجأ نوكي هوغلبو اونمآ
 نم لجأ دارا نأ نابف . هرّكنو* لجألا كلذ مهيلإ فضُي مل لب «( ىّمسُم مكل لجأ
 . *الجأ مهل ناك هوغلبو اونمآ ول لاجألا

 . ةمركع ىلإ ابراقم اليوأت يسربطلا ازع . ١

 ىلإ ارظن كلذو ءسمشلا رون تبئيورمقلا رون هللا وحمي : هليوأت ناك يذلا يدلسلا ينعي . ؟

 /١5[. 11/14 ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف نيتيآراهنلاو ليللا انلعجو إف ةيآلا
 .هسفن فلؤملا هلعل .*

 ناسنإلل نأ مهبهذمو . يخلبلا مساقلا ابأ صخألا ىلعو ؛مهنم نييدادغبلا دصقي . ؛
 اوناكو . هلتق ببسب هيف تام يذلا لجألاو «لتقُي مل ول هغلبي ناك يذلا لجألا :نيلجأ لوتقملا

 .فلؤملا امهدروأ نيتللا نيتيآلاب ء,مهلوقل ادييأت :ةصاخ نوجتحي

 هلوق لوأاتيو): "© درجم رظنا ءيرعشألا هب ىلدأ دق يذلا مامتلاب وه ليوأتلا اذه .

 مولعملا ناكو هوغلب ول الجأ مهل نوكي ناك هنأ هانعم نأ ىلع #4 ىمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو 9
 3 مهلجأ هنإ لاق الو كلذ مهيلإ فضي مل هنأ ىرت الأ .كلذ



 نفي كروف نب ركب وبأ

خآلاو ايندلا لجأ وهف 4 هدنع ىّمسُم لجأو الجأ ىضق مث لف هلوق اماف
 . ةر

 ىّمسُلا لجألا وهو ءثعبلا يف نوكشت » يأ :# نورتمت معنأ مث إل لاق كلذلو

ف سيلو . هيف فيلكتللو ءانفلل ىّمسُمْلا وه ايندلا لجأو ؛'باقعلاو باوغلل
 كلذ ي

 . لجألا عطقب نيلئاقلا ةيرّدقلا لوق ديوي ءيش

تمعز اله : هل لاقيف "هيف ةدايزلا زاوج ىبأو لجألا عطقب مهنم لاق نم امأف
 

طملا نم دهاعتو تافآلا بّنجت وأ# همحر لصو اذإ لّجؤْا لجألا ىف ديزي هنأ
 تاموع

ج نإف ؟ هنع ةفآلا فرصو هرمع يف ةدايزلا بالجتسا ىلع هب نيعتسي ام
 نيب اوعم

نركذ ام وحنب (هللا هرلق يذلا لجألا يف اندحأ ديزي نأ زئاج» :اولاقو نيرمألا
 ءا

اظ# نع اوجرخو مهلوق اوداق دقف ؛هنم صقني نأ زاج امك
 ةنسلاو باتكلا ره

 عمجو «راخئعتسالا ىفن كلذكف «لجألا يف مادقتسالا ىفن امك «هنأل ءلوقعملاو

 .مكحلا يف امهنيب

ق ءانركذ ام مالسلا هيلع حون لوق يف ىنعملا نأ كل حضوُي امو
 بيقع# هلو

 ام كلذب ديرُي 2[ 4/1114 نوملعت متنك ول رَّخْوُي ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ ط كلذ

 . 'هانلق ام ىلع لدف «لجأ مهل وه

ىضق وه ىلاعت هلوق لوأتي ناكو  :يرعشألا ليوأت ناك اضيأ اذكه . ١
 ىمسم لجأو الجأ 

 لاق اذهلو «باقعلاو باوثلل مهرشحو قلخلا ثعب دنع وهو ةمايقلا لجأ كلذ نأ # هدنع

ذلا ىمسملا لجألا اذه يف نوكشت يأ # نورتمت متنأ مث 8 ىلاعت
 درجم ) «ثعبلا وه ي

 .( ١3١

ريغ ةصاخ ةفئاط ىلإ - نظن اميف - فلؤملا انه رشُي مل .؟
 دارأ لب «لبق نم اهضراع يتلا 

سلا ىلع اولوقي نأ مهيلع بجي «لجألا عطقب هرفتاخم اولاق نإ هنأ كلذب
 اذكهف . هتدايزب ءاو

 لوقي نأ همزلي لجألا عطقب مهنم لاق نم نآلو ...» : كروف نبا صن ىلعي وبأ يضاقلا لقن
 .( 474,7 لاطبإ) (« لجألا ةدايزب

 . ١78 درجم رظنا ءيرعشألل ةجح فلؤملا ررك اضيأ انه . ©



 ثيدحلا لكشم 175

 رخآربخ -ا8

 يور ام ءانركذ اميف لاؤسلاك هيف لاؤسلاو «ىرجم ا اذه يرجي امم كلذ لثمو

 هيلع لاق هنأ يوُر امو ,"ءالبلا عفدت ةقدصلاو 'ءالبلا دري ءاعدلا : ُهّْْبَع لاق هنأ

 ةقدصلا :مالسلا هيلع لاق هنأ يوُر امو , 'ناجلاعتي ءالبلاو ءاعدلا نإ : "مالسلا

 . ”مربملا ءاضقلا عفدت

 ملعلا يف قباسلا نوكي نأ وهو انركذ امم وحن ىلع ءاهلك رابخألا هذه ىنعمو

 هنأ ال .قّدصت اذإ كلذكو «ءالبلا هنع فرص اعد اذإ ءهنأ ,فنأتسملا نم ثدحي ام

 نأل «مولعملا رّيغت ءءاعدلا لصح»# اذإ مث «هيلإ ءالبلا لوصو لزألا يف مولعملا نوكي

 .لاحُم كلذو ءًءاضق## الو امولعم لزألا يف كلذ نوكي ال نأ ىلإ# يدوي كلذ

 عفُذ ءامهب يتأ اذإ :ةقدصلاو ءاعدلا نم ضّرعلا# هب دارملا نإ اضيأ ليقو

 صيصختلا ىنعم نوكيو .هيف نايصعلا ةبوقعو كرتلا رزو* امهل لعافلا نع كلذب

 .هيلع ُثحلاو هلعف ىلع ضيرحتلا# ركذلاب كلذل

 ١. ؟ زنك عجار «ةريره يبأ نع ردان ثيدح 8 7١17١.

 ئفطتل ةقدصلا نإ : سنأ نع يور ثيدح هيلإ برقألاو .ظفللا اذهب اربخ دجن مل .؟

 215018 ,15998 88 "زنك ؛""14 8 /؟/8 ةاكز رت ) ءوسلا ةتيم عفدتو برلا بضغ

 .(لتلا5

 و ١5؟/705رال عمجم عجار :ةشئاع نع امك ةريره يبأ ننع يور ربخ نم ءزج .

 .77 5,7 ناسل ؛ 408,8 غبت ٠

 .ناجلتعي :اهلك عجارملا يفو . لوصألا يف اذك .

 يور ذإ ءءاعدلاو ةقدصلا نيب انه طلخ فلؤملا نأ لمتحم ا نم . ظفللا اذهب اربخ دجن مل .»

 والا ٠١ 88 ؟ زنك ؛75,17 غبت ) مربملا ءاضقلا دري ءاعدلا نإف ءاعدلا نم زثكأ :سنأ نع

 17١148(. 5 5 زنك ؛؟179١ 8 /5 ردق رت ) ءاعدلا الإ ءاضقلا دري ال :ناملس نعو .



 ١ كروف نب ركب وبأ

 هليوأتورخآربخ رك ذ -

 هنأ هِيَ يبنلا نع ةريره يبأ نع راّمع يبأ نب راّمع نع ةملّس نب داّمح ىور
 لاقف . "هروعأف# مالسلا هيلع توملا كْلَم نيع مطل مالسلا هيلع ىسوم نإ : 'لاق

 «روعلا توملا كَّلَم ىلع زاج نإ : كلذل راكنتسالا قيرط ىلع «"داحلإلا لهأ ضعب

 هنأل ,هامعأف ىرخألا هنيع مطل دق مالسلا هيلع ىسيع لعلو :لاق . ىمعلا هيلع زاج

 هذه» افراص تنك نإ ,مهللا) لاق هنأ كلذو ءىسوم نم توملل ةهارك ّدشأ ناك

 لأ ينع اهفرصاف «دحأ نع سأكلا

 هليوأت نايب

 .ركنُي ال حيحص ليوأت هلو ,ثيدحلا اذه اوحّحص دق لقنلا لهأ نأ ملعا

 روصلا نم تءاش امب روصعت نأ ةكئالملل لعج دق لجو رع هللا نأ كلذو

 ةيحد ةروص يف ةّرم ُهتيَؤمللا لوسر ىتأ مالسلا هيلع ليربجج نأ ىرت الأ . ”ةفلتخلا

 نم انه يور امو . 7175 فلتخم يف - اظفلو ادنس - وه امك ثيدحلا فلؤملا جرخأ ١.

 ىلإ اهبرقأ «تاياور ةدع هل ريثكب هنم لوطأ ثيدح نم ةعطق رمألا ةقيقح يف وه يبنلا مالك

 نب مامه نع دشار نب رمعم نع امإ « (!) انه يذلا دنسلا ريغب ةريره يبأ نع درو ام انه يتلا

 سنوي يبأ نع ةعيهل نبا نع وأ .( 3584 8 ١١ زنك ؛١5 5,7 مح ؛١ 68 لئاضف سم ) هبنم

 مح عجار ءادج ةفلتخم يهف «رامع يبأ نب رامع نع دامح نع ةياورلا امأ .(7501,7 مح )

 هظفلو «ةريره يبأ نع رخآ قيرط نم اضيأ ربخلا يور دقو .57177 8 1١ زنك .1
 ؛455 ءامسأ 45597 مح 41١7١ زئانج سم ؛١7١ ءايبنأو 58 زئانج خب عجار «فلتخم

 .5؟١959811 زنك

 .هنيع أقفف :وأ ءاهاقفف :عجارملا ةيقب يفو .طقف فلتخم يف اذك .؟

 نبا هازع يذلا هصنب وه يتآلا جاجتحالاو «ةبيتق نبا مهضراع دق نيذلا ضعب ينعي ."

 . 57,51 اقول ؛١55,1 54 سقرم ؛9,9 ىتم «لينإلا .

 . 711 فلتخم رظنا «ةبيتق نبا نع سبتقم اضيأ ليوأتلا اذه . ه



 ثيدحلا لكشم ١ا/ك

 ؟"قفألا نيب ام هيحانجب دس دقو ىرخأ ةّرمو «"يبارعأ ةروص يف ةّرمو «'يبلكلا

 ذوعأ ينإ تلاق اًيوس ارشب اهل لّثمتف انحور اهيلإ انلسرأف 9» هركذ لج لاق# كلذكو
 «اًيقت » نإ ليوأتلا لهأ ضعب لاق 4]١17/١15-18[. اّيقت تنك نإ كنم نمحرلاب

 . ”مالسلا اهيلع ميرمل هتروصب مالسلا هيلع ليربج رّوصت لجر مسا
 ؟ىرخأ ةروص ىلع ناك نإو ءكّلَم نيع مطلي نأ يبنل غاس فيكف :اولاق نإف

 «تالييخت ةلثمألا هذه نم هيف لقتني ام نإ ”انباحصأ ضعب لاق دق# :ليق

 نإ 'لاق نم مهنمو .ةقيقحب تسيلو لييخت يه يتلا نيعلا تبهذأ ةمطللا نإو

 وهو - مالكلا يف عّسوت مالسلا امهيلع توملا َكْلَم نيع ىسوم مطل# هلوق ىنعم

 نآرقلا لئاضفو 5,75 بقانم خب عجار «ديز نب ةماسأ نع ثيدح يف اصوصخ ا

 .1؟1 5 ١ ربط ؛١٠٠ ةباحصلا لئاضف سم ؛؟١

 يف وهو - ليربج هيف لأس يذلا روهشملا ثيدحلا ىلإ ؛هدعب فلؤملاو «ةبيتق نبا راشأ . ؟
 دب ؛١ ناميإ سم :رمع نع ) ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا وه امع ىبنلا - لوهجم لجر ةروص

 8 ١5 ربط :رمع نبا نع . 71 8 / 5 ةمدقم جم 4571١ 8 / 5 ناميإ رت 44540 8 /15 ةنس
 ١5 ةنس دب :رذ يبأو ةريره يبأ نع .-ه ناميإ سم 47١ ريسفت خب : ةريره يبأ نع 0

 ةردان ةياور يف الإ اهدجن ملف :« يبارعأ ةروص يف » ةرابعلا امأ .( خلا . 7 ناميإ سن ؛ 519888 /

 ١ 5 ١5114(. زنك ) يرعشألا ىسوم يبأ نع
 رت ؟551 ناميإ سم ؛١ ١-5 ١,ا/ قلخلا ءدب خب عجار «ةشئاع نع ثيدح يف ليق امك .'*

 271717818 /8 , هال ةروس ريسفت

 :نيرسفملا ضعب هاقلأ يذلا لاؤسلا نع ةبوجألا دحأ الإ بيرغلا ليوأتلا اذه سيل . 4
 امنإو ءهنم ذوعتُي نأ جاتحُي ال يقتلاو ؟ ايقت نوكي نأ هنم ذوعتلا يف «ميرم) تطرش فيك »

 يف ناك » :لاقي نأ هنع باوجلا نكمي امو .( يسربطلا ريسفت رظنا ) (! يقتلا ريغ نم ذوعتُي

 صخشلا كلذ نأ مالسلا اهيلع ميرم تنظف ؛ءاسنلا عبت يقت همسا رجاف ناسنإ نامزلا كلذ
 . ( يزارلل ريبكلا ريسفتلا يف اذك ) ( يقتلا كلذ دهاشملا

 .7ا/8و ؟الا/ فلتخم رظنا ,هسفن ةبيتق نبا وه .ه

 ريغ هيلإ راشملا لئاقلاو . ةبيتق نبا باتكو فلؤملا صن نيب ةقباطملا لصفلا يف يهتنت انه .

 ةاتكورعم



 1 كروف نب ركب وبأ

 ديرُي - «ةنتفلا# نيع تأقف انأ» 'لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع ىكحُي ام لثم

 ىلع ؛'هحور ضبق يف هّدار نيح توملا كلم ةّجَحْلا مالسلا هيلع ىسوم مازلإ كلذب
 .ربخلا يف يور ام بسح

 مهباطخ يراجمو هيناعم فرعي «تاراعتسا كلذ وحن يف برعلل نأ ملعاو
 ةظفللا تناك اذإو . مهتاغلب ةفرعملا يف رحبتملاو مهمالك ءارقتسا# يف عسوتملا اهيف#

 صقنلا لاخدإو ةحراجلا نيع هب داري نأ امهدحأ ؛نيرمأ ىلع مهدنع ةلمعتسم

 نأ ركنُي مل ,هوحمو هقحم روعلاب دارُيو «هتاذو ءيشلا نيع هب دارُي نأ يناثلاو « ءاهيف

 :لئاقلا لوقي دقو .عسوتلا نم عون ىلع هيلع الومحم مالكلا اذه ىنعم نوكي
 .ةقدح يه يتلا نيعلا ىلع اصقن لخدأ نمب اهيبشت «هّدر اذإ (رمألا اذه نيع ٌترَّوع»

 ناكو «مالسلا هيلع ىسوم نم ةقيقحلا ىلع ناك نإ ءكلذ نإ لئاق لاق ولو

 موطلملل# ةنحم نوكي ىتح لجو زع هللا نذإب كّلْلا ةحراج ىلع صقن لاخدإ

 امب رمأي نأ لجو زع هلل نأل ,لوقعلا هعفدت اركنُم كلذ نكي مل ءمطآلل ةدابعو#

 حصي «مالكلا يف ٌةجو هل الَوأ انلق ام نأ ىلع .هنم ءاشي اميف نذأيو كلذ نم ءاشي

 ناك اذإو# .برعلا ةداع ىلع باطخلا يف عسوتلاو ةراعتسالا قيرط ىلع ىنعملا هيف

 ىلع كلذب نعطلا همّهوت لطبو «ىنعم قحلا نع غئازلا همّهوت امل نكي مل ؛كلذك
 . مهيلع هللا تاولص هللا ءايبنأ

 هليوأت نايبو رخآربخ رك ذ -9

 ءايربكلا : ”هناحبس هبر نع يكحي اميف لاق هي هللا لوسر نأ ةريرهوبأ ىور

 خيرأت رظنا جراوخلا عم ناورهنلا ةكرعم دعب ةفوكلا لهأ اهب بطاخ ىتلا ةبطخلا ىف ١.

 .197037 157/١519 توريب «يبوقعيلا

 نبا لاق . همصخ ىلع بلاغلا ىسوم ناكو ؛ةرظانم توملا كلمو ىسوم نيب ناك امناك 3

 لطبأ يأ (هنيع أقف هلوق ىنعم نأ مهضعب معزو 0١ ءايبنأ خب يف يرابلا حتف يف رجح

 , هتجحا

 فلؤلا امهعمج نازيمتم ناثيدح رمألا ةقيقح يف وه يسدق ثيدح نم انه يلي ام .*

 لكو . (ظ-و١ 4 لأت ) دحاو ثيدحك نيعباتتم امهدروأ دق ناك يذلا يدهم نبا رارغ ىلع



 ثيدحلا لكشم 1١8

 برتقا نمو . 'رانلا يف هّتفذق امهنم ١ دحاو يف ينعزان نمف يرازإ ةمظعلاو يئادر

 ينركذ نمو اعاب هنم تبرتقا اعارذ ينم برتقا نمو اعارذ هنم تبرتقا اربش ينم

 بيطأو هنم ريخ ألم يف هُتركذ ألم يف ينركذ نمو يسفن يف هُثركذ هسفن يف

 .” ايعس هّننج لورهُي ينءاج نمو لورهأ هُثتج يشمي ينءاج نمو

 هليوأت نايب

 نم ةفص كلذ ١» يأ* يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا هلوق ىنعم نأ *ملعا

 ىلع مظعتو رّبكت نأب كلذ يف ينعزان نمف ؛يريغ نود هب صتخلا انأو ءيتافص
 «( عرولاو دهزلا هراثدو هراعش انالف نإ) برعلا لوقت امك اذهو . رانا هتلخدأ# سانلا

 .راثدلا نيع الو راعشلا سفن كلذب ديرُي# سيلو «هّنعنو هتفص يأ

 ةّرمو «فيسلا نع ءادرلاب ةّرمو «نيدلا نع ءادرلاب ةّرم رّبعُت برعلا نأ ملعاو
 ريصق ناك نِإو ؛ةيطعلا عساو ناك اذإ (ءادرلا ٌرِمَع نالف» نولوقيف ةيطعلا نع ءادرلاب

 قوسفلا هرازإو نالف ءادر » : نولوقيف ءادرلاب هتافص نع نورّبعُي كلذكو . هنيعب ءادرلا
 ا

 : رع رّيْخُك لاق . هتفصو هّتعن يأ ,(ةعاطلا نع قورملاو

 دب هيف عجارف «لوألا ثيدحلا امأ . يدهم نبا نع ايفرح لوقنم - امهلبق امو ناثيدحلا - عطقملا

 41445 ,1450,414 ,؟ال5 751248, 5 مح 4410148 ١5/ دهز جم ؛٠5409 8 /١؟١ سابل
 . 172 ءامسأ 488 8 نس

 .ةدحاو :وأ ءادحاو :عجارملا ةيقب يفو .لأت يف اذك 0

 «يدهم نبا هجرخأ امك اضيأ وهف ىناثلا ثيدحلا امأ .لوألا ثيدحلا ىهتني انه .؟

 ة/ا وألا تاوعد رت ؛؟١ و ؟ ركذ سم ؛,١© ديحوت خب يف ةياور هيلإ برقألاو

 .145 440,5١5 راهارا مح ؛71157 8 / هر بدأ جم ؛95089

 . يدهم نبا ةياور يف الإ ( ايعس هتئج لورهي ينءاج نمو ) ةريخألا ةلمجلا هذه دجن مل .*
 -ظ١ 47 لأت ) يدهم نبا نع - تافاضإ عضب ءانثتساب - اضيأ لوقنم يتآلا ليوأتلا .

 .(ظافف

 ناسل 457,7 بيرغ ىف اضيأ تيبلاو . «ةزع ريثكل يرابنألا نبا اندشنأ» :لأت يف .ه

 . 40/0 ءامسأ 4111715 يف يرشخمزلا ؛810,14 448,1١ ره



 نم كروف نب ركب وبأ

 'لاملا باقر هتكَحَضل سقلَغ  ًاكحاّض مَُسِبَن اذِإ ِءادُرلاٌرْحَغ

 لاق امك .هتفصو هتعن كلذ ناك اذإ ةراضنلاو نسحلا ءادرلا نولعجي دقو

 : "لئاقلا

 ”لطنح َنْب لاَمُأ يسفن يِنَبْأئسَيل ُهُريعَمْسَي دنع يئادر اَذهَو

 . *(ةلظنح# نب كلام اي ينعي

 هنع هللا يضر يلع نع يكُخ ام «نيّدلا وه يذلا ءادرلا ىنعم يف «”ليق دقو
 ناينشسغ ٌكقّيلو«ءادغلا ركابُيلو ءادرلا فُمْخُيلف - ءاقب الو - ءاقبلا دارأ نم » : 'لاق هنأ

 . "نيدلا هب» دارأ :مهضعب لاق .«! ءاسنلا

 . *اعّسوت ءادرلاب ىدرتُي امك دلقتُي هنأل ءادر فيسلا نوّمسيو

 ءاهجوأ لمتحيف ءاعارذ هنم تبرقت اربش ينم بّرقت نم هلوق ىنعم امأف
 دارأو . 'هيلإ بّرقتو هاعدو هعاطأ نمل ةباجإلا 0 رابخإلا هانعم نوكي نأ اهدحأ

 مالكلا اذه نوكيف ةحاسملاو# ةفاسملا برُق ال «هيدل ةوظُحلاو ةلزنملا برُق بارتقالاب

 .لماكلا نم . ١

 . 71457077 «نوراه مالسلا دبع قيقحتب هيوبيسل باتكلا عجار رفعي نب دوسألا وه .؟

 53148,١. 4 ناسل يف لوألا هفصنو «5 بيرغ يف هلماكب تيبلاو

 .ليوطلا نم .

 .ميمت ينب نم مهو «كلام نب ةلظنح ينب نم .
 . يدهم نبا باتك يف عطقملا اذه سيل .ه

 جهن حرش رظنا ) 85,5-15 بيرغ يف ءاهيلع قّلعو ؛ةمكحلا هذه ةبيتق نباركذ دق . 5

 71801١(. 4 ناسل اضيأو ء155-54,19١ ةغالبلا

 ريمأ اي :هل ليقف :ريسفتلا اذه ةملكلا رسف يذلا هسفن يلع وه «ةبيتق نبا ةياور يف ./

 .«نيدلا :لاقف ؟ ءاقبلا يف ءادرلا ةفخ امو نينمؤملا

 . (هب ٌدرتم هلئامحب هدلقتم نأل ءادر فيسلل ليق) ١5,/7١: ناسل رظنا .8

 وهو ؛(و١ 44 لأت ) تاملكلا سفنب يدهم نبا هب ىلدأ يذلا وه لوألا ليوأتلا اذه . 4
 .( 5754 فلتخم ) ةبيتق نبا نع سبتقم
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 ثيدحلا لكشم 146

 هّثيتأ :ةعاطلاب اعرسُم يناتأ نم» :هب دارأ# نوكي نأ لمتحيو .اليئمتو اهيبشت

 نم  هركذ لج لاق ام ىلع هانعم نوكي نأ 'لمتحيو . '(هنايتإ نم عرسأ باوثلاب
 ءةدحاو ةعاط ينعاطأ نم» :يأ ]١١/7[« # اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج

 لمتحيو . باوثلا فيعضت نم هلعفي امع ارابخإ كلذ نوكيو ««ارشع اهيلع هتيزاج

 نيركاشلا دعو امك «(امعن يتمعن ركشب ىلإ برقتملا ديزأ ينإ» :هانعم نوكي نأ

 . ةدايزلا

 يف عضوُم نالف» :برعلا لوقت امك اذهو .عّسوتف ؛ةلورهلاو يشملا امأو#

 هب دارا امنإو ءريسلا سفن انهاه هب دارُي سيلو ."ريسلا عرسأ عاضيإلاو ««ةلالضلا
 انتايآ يف اوعس» نيذلاو  هناحبس هلوق ىنعم كلذ ىلعو .ةلالضلا يف عارسإلا

 كلذب داري سيلو . يشملا يف عارسإلاو ولعلا وه يعسلاو «[ 0١/751 نيزجاعُم

 .اهلعف ىلإ مهتردابُمو يصاعملا مهلاجعتسا كلذب دارملا لب ءاوشم مهنأ

 هلل دبعلا ركذف ,يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ اذإ هلوق ىنعم امأف

 هللا لاق .هاوس هيلع علطي الو هريغ دحأ هملعي ال ثيحب نوكي نأ هسفن يف .ىلاعت

 * كسفن يفام ملعأ الو يسفن يفام ملعت  مالسلا هيلع ىسيع نع ايكاح# ىلاعت

 يف امب يل ملع الو ءيسفن يف هرمضأو هرتسأ امو هّنجأ ام ملعت ١ :يأ

 .( ينع هّتيفخأ ام كبيغ

 ةمّسجُم ةسوفنم سفن اهنم ,ناعم ىلع برعلا مالك يف سفنلا نأ ملعاو

 ىنعمب سفنلا اهنمو .اريبك اًولع كلذك نوكي نأ هللا ىلاعتيو «"حور تاذ ةبُكرُم

 .ةبيتق نبال اهصنب ةلمجلا هذه ١.

 .فلؤملا تاركتبم نم - ودبي اميف -رخآلا ليوأتلا اذه . ؟

 . يدهم نبا ةطساوب ةبيتق نبا نع سبتقم - ! ةيناث  ريسفتلا اذه .'“

 . دبعلل هناحبس هللا ركذ :لأت يف .

 نسحلا (اذك )وبأ هيف فلاخ يذلا هبهذم ىلع اذه ٠ : شماهلا يف أ خسان انه بتك . ه

 يف ددرتي فيطل مسج كلذو «حورلا سفنلاو سفنلا يه حورلا :نالوقي امهنأل ءركب ابأو
 عبطلاب وه نسحلا وبأ .« يئاّبجلا ىلإ لوألا لوقلا ازعو ء«ضرع حورلا :وه لاقو . مسجلا فيواجت



 ١م كروف نب ركب وبأ

 كلذب ديرّتو ««ةلئاس سفن هل تسيل»و# («ةلئاس سفن هل» :برعلا لوقت .مدلا

 فصولا نع هللا ىلاعتيو . سافنلا نع اهمد لاس اذإ «ءاسفت » ةأرملل لاقي هنمو . 'مدلا

 اذه :مهمالك يف نولوقي امك اذهو «تاذلا تابثإ ىنعمب سفن اهنمو .اضيأ كلذب

 اذه ىلعو . ةمّسجُم ةسوفنم اسفن# هل نأ ال ءرمألا تابثإ هب# نوديرُي ««رمآألا سفن

 نم يآ يف كلذب زعو لج هللا ربخأ دقو .اسفن هل نأب لجو زع هللا فصوُي ىنعملا

 ام ملعت ل هلوقو «[2]7/*1 ةمحرلا هسفن ىلع بتك ل ىلاعت هلوق اهنم :هياتك
 © هسفن هللا مكرّدذحُيو إف هلوقو ]١١7/5[« 4 كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف

 مكرّدحُي ١ :هانعم# :لاق نم مهنم .نيلوق كلذ يف ليوأتلا لهأ لاق دقوا 7

 . '(هايإ هللا مكرّذحُي » :لاق نم مهنمو ؛(هتبوقع هللا

 ملعت : ىلاعت هلوقك ءاضيأ بيغلا ىنعمب سفنلا نأ# ليوأتلا لهأ ضعب معزو

 . ١" كبيغ يف» يأ (# كسفن يف ام ملعأ الو ف 0 يبيغ يف ١ يأ .# يسفن يف ام

 نوكي نأ دكؤملا نم سيل نكل . ينالقابلا ركب وبأ وه يضاقلا ركب وبأو ءيرعشألا نسحلا وبأ
 الإ :فيطل مسج هدنع حورلا نأ قحلاف :يرعشألا امأ . بهاذملل هفصو يف ابيصم خسانلا اذه
 نباو ينالقابلا امأو .( 157 درجم عجار ) سفنلاو حورلا نيب ةيوست هتالاقم يف دجن مل اننأ

 .ت .يرعشألا باحصأ نم ) يراصنألا مساقلا وبأ مهيف لاقف :نيملكتملا نم امهريغو كروف

 يف نئاكلا حورلا :«ينالقابلا» يضاقلا لاف .حورلا يف سانلا فلتخا...» : يليام(١0

 كلذب دارملاو ءطسبنم حير سفنلاو .سفنلا رخآلاو ؛هب ةمئاقلا ةايحلا امهدحأ «نابرض دسجلا

 رب ور كير 1 و يك سم رت ما د ف

 لاقو ( ... ) .ءاوهلا يحلا قاشنتسا وه : يخلبلا «مساقلا وبأ> لاقو . سفنلا هب دارأ هلعلو

 يحلب نط دع لم ير ادعوا لايهم هوز يد قرع ادرك ١ كروف نب ركب وبأ ذاتسألا

 .(رااالو ١915 ثلاثلا دمحأ لوبناتسإ طوطخم «مالكلا يف ةينغلا ) «سفنلا هنإو «يئاّبجلاو

 .؟؟هر" ناسل رظنا.١

 لمح نيرسفملا ضعبو ؛( ... ) ةبوقعلا اضيأ سفنلا نإ ليقو » :55,1 يلامأ رظنا .؟
 نع كلذ يورو ؛هتبوقع مكر ذحي هنأك «ىنعملا اذه ىلع # هسفن هللا مكر ذحيو ]ل ىلاعت هلوق
 امك » : يدهم نبا انه فاضأو .(هايإ هللا مكر ذحي ةيالا ىنعم :اولاق نورخآو . نسحلاو سابع نبا

 . (ظ١ 44 لأت ) «ةديدش هتبوقعو ةميظع هتشطب تناك اذإ يسفن مكر ذحأ انأ «لئاقلا» لوقي

 نبا باتكو فلؤملا صن نيب ةقباطملا لصفلا اذه يف يهتنت انهو .5 5,١ ىلامأ رظنا .“

 .يدهم



 ثيدحلا لكشم ليحل

 سفن ىلإ اضيأ عجري # كسفن يف ام ملعأ الو إف هلوق ىنعم نإ لاق نم مهنمو
 يسفن نأ» كلذب ديرُي «قلخلاو كلا قيرط نم هللا ىلإ هسفن فاضأ هنإو «ىسيع

 .'(ينّتمّلع ام الإ هّتقلخ ام ككلُم يف ام ملعأ الو ءاكلُمو اقلخ كل

 يل صلخأ نم » نأ تاليوأتلا هذه نم حصي يذلا هجولا ىلع ربخلا ىنعمو
 هركذ امك اذهو . «هباوث تيفخأ «ءايرلاو قافنلا نم صلخو هلمع ىفخأو ةعاطلا يف

 هيلع هلوقو «[107/17] 4 نيعأ ةّرُق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف ىلاعت

 تأر نيع ال ام نيح اصلا يدابعل تددعأ : "لاق هنأ ىلاعت هللا نع اربخُم «مالسلا

 .هيلع ”مهتعلطأ ام هَلَب رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو
 ضعب لاق دقف «بيطأو هنم ريخ ألم يف هّتركذ الم يف ينركذ نم هلوق امأف

 تاماركلا نم هب لعفي ام ىلع مهدهشُي ىلاعت هنإو «ةكئالملا الملاب دارملا نإ ملعلا لهأ
 ةكئالملا ليضفت يف ةّجُح ربخلا اذه موق لعج دقو .مهدنع هيلع ينئثُيو هحدميو

 نييمدآلا نم ءايلوألاو ءايبنألا ليضفت ىلإ بهذ نمو . ؛مدآ ينب نم نينمؤملا ىلع
 هناك ,ركذلا ىلإ عجري هنم ريخ هلوق ىنعم نأب كلذ نع بيجُي هنإف :ةكئالملا ىلع

 ١ هسفن فلؤملا هلعلو ,برغتسملا ليوأتلا اذه بحاص وه نم فرعن ال. !

 بط ؛4940و 455,7 مح ؛ 477/8 8/159 دهز جم ؛ 1-4 ةنج سم :ةريره يبأ نع .

 1١. 8,7111377 يف

 ام هلب ةريره وبأ لاق - بطو جم يف حرص امك - يأ ,مكعلطأ :عجارملا يفو ءاذك .*
 . هيلع هللا مكعلطأ

 ةكئالملا نأ يف صن اذه :لاطب نبا لاق» :ثيدحلا نم عطقملا اذه يف رجح نبا لاق .
 نأ الإ لثم نآرقلا نم دهاوش كلذ ىلعو . ملعلا لهأ روهمج بهذم وهو «مدآ ينب نم لضفأ

 لضفأ ةكئالملاف ؛ينافلا نم لضفأ دلاخلاو 2[ ٠١/11 © نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت

 نب كلملا دبع نب فلخ نب يلع وه لاطب نبا .( ١5" ديحوت خب يف حتفلا ) «مدآ ينب نم
 بهذلا تارذش رظنا ) يراخبلا حيحص حرش يف باتك هلو «( 445 .ت) يبطرقلا لاطب
 ثيدحلا باحصأب قلعتي اميف - هنأ ةداع هب مّلسي امم نأل «هلاق ام بيجعلا نأ ريغ .( 783,3

 فلؤملا انه مهيلإ ريشي نيذلا «موقالا مهو - مهنم ليلقلا الإ ةكئالملا ليضفت ىلإ بهذي مل -
 معز ىلع ءاضيأو ( ١57 يدادغبلا لوصأ رظنا ) يلجبلا لضفلا نب نيسحلا اصوصخ مهنم -
 .( 194 8 دمتعملا ) «ةيرعشألا ضعب ١ «ىلعي يبأ



 1 كروف نب ركب وبأ

 «عّرضتو ءاعد هلل دبعلا ركذ نأ لجأل ,(هنم بيطأو هركذ نم ريخ رك ذب# ١ :لاق

 .عفنأو دبعلل ريخ كلذو «هتماركو هتمحر راهظإ هل لجو زع هللا ركذو
 ناكو «هانركذ ام هانعم نم غاسو هانلمح ام مالكلا اذه لمتحا اذإ هنأ ملعاو

 «ةريثك ةدئافو احيحص ىنعم ربخلا ءاطعإ عم هقلخ ةهباشُم نع هناحبس هللا هيزنت هيف

 . لجو زع هللاب قيلي ال ام ىلع هلمح نم ىلوأ كلذ ىلع هّلمح ناك

 هليوأت نايبورخآربخ ركذ - <

 دي نإف ةعامجلاب مكيلع :لاق هنأ ِهِّكَع يبنلا نع ةريره يبأ نع لوحكُم ىور

 . 'طاطسُفلا عم ىلاعت هللا

 هليوأت نايب
 رصمل ليق كلذلو «ةنيدملا وه برعلا مالك يف طاطسفلا نأ 'ملعا

 مظعألا داوسلا عم هللا نأ يأ طاطسفلا عم هللا دي نأ ربخلا ىنعمو ."«طاطسف#»

 ىنعم امأف .قحلا ىلع سيلف يأرلا يف مهقرافو مهنع دش نم نأو راصمألا لهأ عمو

 تلمع امث © هناحبس هلوقك «تاذلا ىنعمب هنإ لاق نم انباحصأ نم نإف ءانهاه ديلا

 / 5141 مكناميأ تكلم امم هلوقكو ««انلمع امم» يأ ]1١/5[« © انيديأ

 ,[؟50/ 51 © حاكنلا ةدقُع هديب يذلا © هلوقكو ««متنأ متكلم امم» يأ ء["*

 . ديلا عطقأ وهو هكلمي نم ائيأر اّنأل هسفنب حاكنلا ةدقٌعل كلاملا وه هنأ هيف ىنعملاو

 عجري هنإف ,ةعامجلا عم# هنأ هانعم نإ# انلق اذإ .طاطسفلا عم هلوق ىنعم امأف

 عم ريمأألا نإ لاقي امك اذهو . مهل ةرصّنلاب# مهعم هناحبس هللا نأ ىلإ قيقحتلا يف

 ؛31/1,07 ناسل ؛و١ 1٠ لأت ؛( ؛5ا/,7 لاطبإ رظنا ) ١48,5" بيرغ :ةريره يبأ نع ١.

 .7 8 تازاجم

 .يدهم نبا نع - داكي وأ ايفرح - لوقنم يتآلا ليوأتلا نم لوألا رطشلا لك .؟

 ىف ذخأ اذإ :قبآلا يف يبعشلا لوق هنمو» : ةبيتق نبا نع القن ءيدهم نبا انه فاضأ .*
 , 89/91/1107 ناسل رظنا ««نوعبرأ طاطسفلا نم اجراخ ذخأ اذإو «ةرشع طاطسفلا
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 ثيدحلا لكشم 84

 ةعامجلا موزل يف بيغرتلا ربخلا اذه ةدئافو . 'تاذلاب ال «ةرصثلاب يأ»# (ةفيلخلا

 هللا نأو ,ةموصعم هلي دمحم ةّمأ نم ةعامجلا نأ ىلع ةلالد هيفو .ةقرُقلا ةذبانُّمو

 مالسلا هيلع يبنلا نع يوُر ام كلذ لثمو . مهّرصانو أطخلا# نم مهُمصاع هناحبس

 اذإف . 'مهأوان نم مهرضي ال قحلاب نيرهاظ يتّمأ نم ةفئاط لازتال :لاق هنأ

 ءاهيف قحلاب ةرهاظلا ةموصعملا ةفئاطلا كلت نأ ملَع .مكُح ىلع ةعامجلا» تقفٌتا

 . 'ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نم :رخآربخ يف ليق امك ناك اهقرافو اهذبان نمو

 عم هللا دي :اضيأ هلوقو « 'مظعألا داوسلاب مكيلعو : مالسلا هيلع هلوق هلثمو

 . ةبراقتم رابخألا هذه يناعمو . "ةعامجلا

 ١ . يدهم نبا ليوأت يهتني انه .
 «روهشملا ثيدحلا سفنل تاياور ةدع نم طيلخ ةقيقحلا يف وه موعزملا ؛ثيدح دلا اذه . ؟

 نم مهرضي ال نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال :نابوث نع [ ١ :صوصخلا ىلع اهنم
 8/١ ةمدقم جم 45579 8 0١/ نتفرت 447517 8 ١/ نتف دب) هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ

 ال هللا رمأب ةمئاق يتمأ نم ةفئاط لازت ال :نايفس يبأ نب ةيواعم نع [7؟ 4(89١,؟ ةيلح ؛ ٠

 مح ) سانلا ىلع نورهاظ مهو هللا رمأ يتأي ىتح - مهفلاخ نم :وأ - مهلذخ نم مهرضي ع

 ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال :نيصح نب نارمع نع [ 7" ؛( 849 8 ١9 ربقفإ 5

 مح ؛؟ 485 5 / ؛ داهج دب ) لاجدلا حيسملا مهرخآ لتاقي ىتح مهأوان نم ىلع نيرهاظ قحلا

 ١5١85(. ١1ه ربط ؛ "ال4

 ربصيلف ههركي اعيش هريمأ نم ىأر نم : سابع نبا نع [ ١ :نيئيدح نم ءزج ثيدحلا .*
 ؟ا/8 ريس رد ؛!,؟ نتف خب ) ةيلهاج ةتيم تام الإ توميف ةعامجلا قرافي دحأ نم سيل هنإف

 قرافو ةعاطلا نم جرخ نم :ةريره يبأ نع [ 7 ١١5 8 ١171759(. ربط ؛؟1907و ؟00ه,١ مح

 ؛ه 4-ه1 ةرامإ سم ) ربخلا. ..ةّيّمُع ةيار تحت لتاق نمو ةيلهاج ةتيم تام تام مث ةعامجلا

 .( 188,505 ,759707 مح ؛78 ميرحت سن

 نب ةرمس نع امك ( 715,7 بيرغ 47945٠0 8 /8 نتف جم ) سنأ نع ثيدح نم ءزج . 4
 مكيلعف افالتخا متيأر اذإف ةلالض ىلع عمتجت ال يتمأ نإ : 8 ناهبصإ رابخأ ) بدنج

 ريثكلا ددعلاو مظعألا روهمجلا مه سانلا نم مظعألا داوسلا) :روظنم نبا لاقو . مظعألا داوسلاب

 . 755 انهرظناو «( 55,7 ناسل )( ناطلسلا وهو مامإلا ةعاط ىلع اوعّمجت نيذلا نيملسملا نم

 «(«ةعامجلا ىلع »و « ةعامجلا عم» :نيتياور نيب روهشملا ثيدحلا اذه ريبعت بّلقت ام اريثك . ه

 25017141١ 8 الزنك - 5١578 /0/ نتفرت يف (عم١) سابع نبا نع : دنسلا سفدب ىتح اذهو



 1م كروف نب ركب وبأ

 لاؤس - م#

 اهومتلمح الهف «تاذلا ىنعم ىلع انهاه ديلا متلمح اذإف# :لئاق لاق نإف

 ؟ تاذلا ىلع [75/5/] © يديب تقلخ 9 هلوق يف اضيأ

 ام 8 سيلبإل لاق امنإ هركذ زع هللا نأ امهنيب قرفلاو .كلذ حصي ال :ليق

 مدآل الّضفُم# هيلع اًجتحُم [/5/7] © ّيديب تقلخ امل دجست نأ كعنم

 لمح ولو .[75/17/] #4 هنم ريخ انأ © هلوقل الطبُم ءصيصختلا اذهب مالسلا هيلع
 ىلع ىلاعت هللا نم جاجتحالا عضوم لطبو ةدئافلا تطقس «تاذلا ىنعم ىلع

 الو .تاذلا تابثإ هيف ©« تقلخ # هلوق نأل «ةدئاف هركذل# نكت ملو .هيف سيلبإ

 . ةدئاف ىسكُي نأ نكمُي دقو ءيش هناحبس همالك نم# ىغلي# نأ حصي

 فاضي ام نأو «هماسقأ انركذو انبهذم ىلع ديلا ليوأت ىضم اميف اَنّيِب دقو

 . انهاه هتداعإ نع ينغُي امب ءهفاضُي هجو يأ ىلعف هركذ لج هللا ىلإ

 هليوأت نايبو رخآربخ رك ذ - 4

 ملعي وهو يناجه "انالف نإ# : 'لاق هني هللا لوسر نأ بزاع نب ءارّبلا ىور

 . يناجه ام ددع هنَعلاو مهللا هُجْهاف رعاشب تسل ىنأ

 بعش يف (عم) 28 ميرحت سن يف « ىلع ) حيرش نب ةجفرع نع ؛( 777 ءامسأ يف « ىلع»

 / 551,5 عمجم يف (عم) ١ 8 2٠١1 زنك - 7588 11/ ربط يف ( ىلع» 4/51 8 5 نامبإلا

 نبا نع ثيدحلا يف - رهظي اميف - اهدحو تدرو «ةعامجلا ىلع» ةرابعلا نأ ريغ .(! 4

 8 ١5 ربط ؛855 ءامسأ يفو «ىرخأ ةعبط يف امك حيحصت عم - 71518 /1 نتف رت ) رمع

 8 ١ ربط ) كيرش نب ةماسأ نعامك ( ١ 8 1١59 زنكو 5510/51 8,5 عمجم - 1718

 8١ ١١331(. زنكو 55١/5188 عمجم - 8

 .7182 3 نازيم ؛؟ه 9,15 ناسل ؛( 55107 لاطيإر ظنا ) 184-54810775 بيرغ؛ظ١ ٠١ لأت.١

 ذإ .عجارملا ةيقب يف ةحارص ليق امك ؛صاعلا نب ورمع وه اذه «نالف»و .لأت يف اذك . ١

 ,/١1: 4 يناغأ رظنا «يبنلا وجهي نمم شيرق ءارعش دحأ «ملسُي نأ لبق «صاعلا نب ورمع ناك

 نب نايفس وبأو ىرعبزلا نب هللا دبع :شيرق نم طهر ةثالث معلص هللا لوسر وجهي ناك»
 نيذلا موقلا انع ْجها : بلاط يبأ نب يلعل لئاق لاقف . صاعلا نب ورمعو بلطملا دبع نب ثراحلا

 .خلا (انوجه دق
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 ثيدحلا لكشم 0

 هليوأت# نايب

 ىلع هزاج» كلذب ديرُي مهللا هّجْهاف مالسلا هيلع هلوق ىنعم نأ ملعا
 لج هللا لاق .ءيشلا مساب ءازجلا ةيمست نم ةغللا يف ريثك اذه لثم#و . '( !ءاجهلا

 اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف إ لاقو «[ 5٠ / 4814 اهلثم ةئّيس ةكّيس ءازجو 9 زعو

 يف ةعّيس# الو ءادتعا يناثلا سيلو /١44[« 5 4 مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 ئزهتسي هللا 98 ىلاعت هلوق اضيأ هريظنو .هل ءازج ناك امل همساب يمس امنإو «ةقيقحلا

 ليوأتلا لهأ ضعب ركذ .[75/5] #2 مهنم هللا رخس © هلوقو ١5/51[« 4 مهب

 ىزاجملا مساب ءازجلا ىّمسف ءازهتسالاو يرخسلا ىلع مهيزاجُي نأ»# كلذ ىنعم نأ

 :"رعاشلا لوقك اذهو .هيلع

 هزاج » يأ ,مهللا هُجّهاف هلوق ىنعم كلذك .الهج لهجلا ىلع ءازجلا ىَّمسف

 ش .(! هب اهّلحُت ةبوقعب ينع هئاجه ىلع
 ع( هّمذ ١ يأ مهللا هُجْهاف مالسلا هيلع هلوق ىنعم نإ لاقي# ذا لم

 . مهرفك ىلع نيرفاكلا ىلاعت هللا مذ دقو ءٌمذلا هب دصقُي يذلا مالكلا ءاجهلا نأل

 كلذ يف انلصأو .احيحص ىنعملا ناك ؛« مِهَّمذ ١ ىنعم ىلع مهاجه هنإ لئاق لاق نإف

 هب فصو يذلا هجولا ىلع الإ ىلاعت هللا فصو يف ظفل# قالطإ زيجُن ال اًنأ#

 .هيدي نيب مدقتي الو هادعتي ال «ةهسفن

 هليوأت نابورخآربخ رك ذ - 66

 انبر بجع : هلي ؛مساقلا وبأ لاق : "لاق ةريره يبأ نع دايز نب دمحم ىور

 .لسالسلاب ةنجلا ىلإ نوداقُي موق نم

 .فلؤملا انه هعّسويس يذلا ليوأتلا اذه ضرع دق يدهم نبا ناك ١.

 . 84 هالعأ عجار .

 .5 ح 85 مدقت اميف رظنا .

 .5.17,3 مح يف اذك . ؛

 جيا حب



 لح كروف نب ركب وبأ

 كلذ ليوأت نايب

 ةفاضإ يف يوُر دقو .هناحبس هللا ىلإ فاضملا بجعلا ىنعم اَنَيِب دق اَنأ ملعا

 اضرلا ىنعم ىلإ عجري كلذ نأو ءاهنايب مّدقت دق رابخأ# لجو زع هللا ىلإ بجعتلا

 . هنع ىضريو هنم بجعي هنأب هنع ربخأ نم مّظعُي لجو زع هللا نأو «ميظعتلاو

 نوهّركُي مهنأ هانعم نإ ليق دقف «لسالسلاب ةنجلا ىلإ نوداقُي هلوق ىنعم امأف
 اههركتو .مهتاوهشو مهءاوهأ فلاخُت ثيح نم ةنجلا ىلإ اهب نولصي يتلا ةعاطلا

 اهنكلو «لاحلا يف تاذللاو تاحارلا نع مهّدصتو مهيلع ّقشت ثيح نم مهّسوفن

 بلطت سوفنلا هذه :يأ .تابّيطلا ىوأمو تاحارلا راد يهو «ةنجلا ىلإ مهل ٌةقئاس

 يهو «قاشملا نم اهيف امل تادابعلاو تاعاطلا هركتو ءايندلا يف تاذللاو تاحارلا

 ْ ْ قاس ىلإ مكدرتتو كتادللا ىلإ يكوبتت ىلا

 هليوأت نايبو رخاربخ رك ذ -5

 :لاق هلع هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع ةّيطع نع ىليل يبآ نبا ىور
 ناك ينّرَلا هللا دبع نب ركب نأ يكُحو .'لامجلا ّبحُي ليمج لجو زع هللا نإ

 لاقف . ةيهوقلا» صُمُقلاو ةيزارطلا ةسلايطلا سيليو ةيلاغلاب نهديو بايثلاب لمجتي
 ليمج هللا نإ :لاقف .«؟ ةوسكلا هذه ضعب ىف ترصق ول» : هئاسلج ضعب هل

 1 . '( ينم# لامجلا ُبَحُي

 ١. ه ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأو .و57١ لأت يف اظفلو ادنس اذك 8 570١ )-

 ضغبيو هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحيو :ةدايز عم نكل دنسلا سفنب ( 10/1558 + زنك

 عمجم ) يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأ ابيرقت اذكو .سؤابتلاو سؤبلا ١75,5/١58 زنكو 8
  .)07«ثيداحألا نم هريغ يف اضيأ تدروف «لامجلا بحي ليمج هللا نإ ةلمجلا امأ

 ناميإ سم عجار دوعسم نبا نع اصوصخو  4١407ربط 4838/84 حوت ؛١,8949 مح ٠١
 ٠١58 8 ءامسأ ؛  5١ه ناميإلا بعش ؛4 8 50195.

 يف اهدجم ملو «.( ظ57١ لأت ) يدهم نبا نع ةملكف ةملك ةياكحلا هذه فلؤملا لقن .؟

 بحي - هدهز عم - ناكو لاملا ريثك ناك هللا دبع نب ركب نأ مولعملا نأ ريغ .رخآ عجرم يأ

 تورث قيقحت «ةبيتق نبال فراعملاو 5١١17 تاقبط رظنا «ةيلاغلا ةقينألا بايثلا صوصخلا ىلع
 . 1451! هشاكع



 ثيل لكشم 04

 هليوأت نايب
 لامج هب داري نأ امهدحأ ,نيهجو لمتحي ليمج هنأب ءيشلل انفصو نأ ملعا

 يف ليحتسم كلذو . هيلإ نورظانلا هيلحتسي نأب كلذو «بيكرتلاو ةئيهلاو ةروصلا
 ْ .هنع يفنم ىلاعت هللا فصو

 :لاق ُهْليَع يبنلا نأرخآر بخ يف يور ام عم ءكلذ متيفن فيكف :لئاق لاق نإف

 ' ؟ ةروص نسحأ يف يبر تيأر
 امث حيحصلا هجولا ىلع لومحمو ليوأتلل لمتحم اضيأ ربخلا اذه نإ :ليق

 يف انأو » :هانعم نوكي نأ# كلذو «هيلإ يدوي الو هيبشتلا يضتقي ال امم هلمتحي

 نسحأ وه ناكم يف انأو» :مهضعب لاق امك «هانعم نوكي وأ «(ةروص نسحأ

 انربخُي ««هركذ لج هللا دنع ةفص# نسحأ ىف انأو» :هانعم نوكي وأ ««ةروص

 . ةراشبلاو ةماركلاب ةركد لع ةيقلتو مالسلا هيلع هنع هئاضرب

 لاؤس - ما/

 هللا نوكي نأ ةلاحتسال «ةروصلا لامج ىلع لمحي نأ زجي مل اذإف :ليق نإف

 ؟ هنولمحت اذ ام ىلعف «ةئيهو بيكرت اذ امسج هركذ لج

 ىنعم ىلع («ليعَف» نم ظفللا اذه لثم نولمعتسي دق ةغللا لهأ نإ :ليق

 كلذكو .”هلعف امل مكحُم هنأ هب دارو ءميكح هنأب ىلاعت هلل انفصوك :«لعفُم

 ىلع هيلإ فاضملا هلامجإو . لمجُم هنأ ىنعمب «ليمج» هناحبس هلل لاقي نأ زوجي

 قلخ نّسحُي هنأ يأ ,قلخلاو ةروصلا نيسحت ىنعم ىلع نوكي نأ# امهدحأ ؛نيهجو

 .يلاتلا ليوأتلاو ١" مدقت اميف رظنا ١.

 ميكح هنإ لوقت برعلاو ءلمجم يأ ليمج هلوق ىنعم» : يدهم نبا ليوأت ناك اذكه . ؟

 لاق اضيأ اذكهو .(و57١ لأت ) «لمجم ىنعمب ليمج لاقي نأ زوجي كلذكف «مكحم ىنعمب

 « ١ لمجتملا» نم الدب « لمجم ا ) أرقا :حيحصت عم « 17 ءامسأ ) يباطخلاو ( 48 درجم ) يرعشألا

 .( 193١١ ءامسأ عجار



 10 كروف نب ركب وبأ

 . 'هتكيهو هتروص هيوشتب ءاشي نم قلخ حّبقُي امك «هتروصو هتكيهو مهنم ءاشي نم

 «لضفلاو ناسحإلا ىنعمب وه لجو زع هللا ىلإ فاضملا لامجإلا نمد يناثلا هجولاو
 .هتماركو هتمحرب هقلخ نم ءاش نم ئدتبملا# ءلضفلاو* ةمعنلا رهظملا وه يأ

 لمجأ» :نولوقي مهنأ ىرت الأ . مهنيب اميف فراعتمو ناسللا لهأ دنع غئاس كلذو

 ؟ هيف بهذملاو لعفلا نم ليمجلا هيف يتأي نأب هاصوأ اذإ «! رمألا اذه يف

 ةروصلا نيسحت نم ءاعيمج نيهجولا ىلع لمجُم هنأب فوصوم زعو لج هللاف#
 هيلحتسي يذلا هجولا ىلع ةئيهلاو ةروصلا لامج امأف .ةمعنلاو لضفلاب ءادتبالاو

 . هناحبس هللاب قيلي الف «قلخلا تايه نم نولحتسي امم نورظانلا

 اذإ : "لاق هنأ م يبنلا نع يوُر ام لثم ىلإ عجارف «يِنرلا ركب لوق ىنعم امأف
 امأو ف ىلاعت هلوق ىنعم وهو . هيلع هتمعن رثأ ىرُي نأ بحأ دبع# ىلع هللا معنأ

 هليبس امف# .اهرشنو اهراهظإ اهب ثدحتلاو ء[55/١١] :# ثادحف كبر ةمعنب

 نكمُي امو ؛اهيلع لجو زع هللا ركش اهراهظإف# «نيرظانلل رهظت ال نأ هللا معن نم
 نيينعملا دحأ# وهو «ينزْلا ركب لوق لمحُي كلذ ىلعو .هركش اهراهظإف ءرهظت نأ
 ع لوسرلا ربخ هيلع انلمح نيذللا#

 هليوأتورخآربخ رك ذ - 8

 قيفر هللا نإ : "لاق هلل هلل يبنلا نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىور

 . فنعلا ىلع يطعُي ال ام قفرلا ىلع يطعُيو قفرلا بحُي

 «ىلاعت هلل بوبحمف ليمج لك » :لاق . ليوأتلا نم هجولا اذه الإ يدهم نبا ربتعي مل . ١

 ينزملا ركب ةصقب دهشتسا مث .(«ىلاعت هلل ضغيمف حيبق لك نأ امك

 ا ل ل

 عمجم اهيف رظنا «ةباحصلا نم ديدعلا نع ثيداحأ نم ديدعلا ىنعملا سفن يفو .4

 لاا ا147 ال1115 ١ الا 88 رئك ب85١ 5م ام

 . ١ ال17

 ناهبصإ رابخأ 41١,١ مح يف اضيأ اذكو .ظ ١٠١ لأت يف ( يلع نع يأ) اذك .*

 نم: ةعامج نع ظفللا سسفبي يور دف ثيدحلا نأ نيخ.4165 + ناميإلا بعش +



 ثيدحلا لكشم ل

 كلذ ليوأت

 لجعي امنإو . لوجعب سيل هنأ يأ قيفر هللا نإ هلي م هلوق ىنعم نأ 'ملعا

 لجعي سيلف ؛هتضبقو هكلُم يف ءايشألا تناك نم امأف ؛توفلا فاخي نم

 لاق امك ءرومألاو لامعألا ىف ةلجعلا كرت بحي :يأ قفرلا بحي هلوقو .اهيف

 : "رعاشلا

 "اهرالخ نم# ءاَرذَعلل جَرْخَأ هنيل يف ققّرلا لْثم َرأ حل

 .(ةلجعلا كرت لغم رأ مل» : ديرُي

 .رخآلا لدب امهدحأ لمعتسُي نأ زوجي دقو «ميلحلا ىنعم *قيفرلا ىنعمو

 (مكحُم) ىنعمب (ميكح ) نوكي امك «قفرملا ىنعمب قيفرلا ىنعم نإ اضيأ ليق دقو

 هقفر لعفي «قفرلل# قلاخلا وه هنأ كلذ يف ىنعملاو .« لمجُم» ىنعمب «ليمج»و

 نيد ل وطال دورت نق علم نأ يقسم ىلع ماكر ول
 يف ليحتسي امب دري مل هنإف ,داحألا رابخأ نم ناك نإو «ربخلا اذه نأ ملعاو

 .انلق يذلا هجولا ىلع هيلع لوأتُي نأ# ركنُي ملف «ىلاعت هفصو

 «( 5 ءامسأ ؛الا/ رب سم ) ةشئاع ؛( 7588 5 / 9 بدأ جم ) ةريره وبأ اضيأ مهنم ؛ةباحصلا

 ,(ه1؟ه١1 ءامسأ ؛ىلال, 4 مح ؛!له قاقر رد ؛ ٠١١/ 48١08 بدأ دب ) لّقغم نب هللا دبع

 .(١؟ 54,5 غبت 4١١١58 8 ا/ ناميإلا بعش ) سنأ

 . يدهم نبا نع ايفرح ةلوقنم ليوأتلا نم ىلوألا ةرقفلا ١.

 نب رصن ةمجرت يف 748,177 غبت يف ( هيلات عم ) دراو تيبلا نأ الإ . هتفرعم ىلإ قفون مل . ؟

 اذإف لكوتملا ىلع تلخد» :رصن لاق دق ام بيطخلا اهيف ركذ 756١(. .ت) يمضهجلا يلع

 : يعمصألا يندشنأ نينمؤملا ريمأ اي تلقف «رثكأف قفرلا حدمي وه

 اهردخ نم ءارذعلل جرخأ هنيل يف قفرلا لشم رأ ملو

 اهرحج نم ةيحلا جرختسي هرمأ يف قفرلاب نعتسي نم
 :تافالتخا عم لأت يف تيبلا دروو .«امهبتكف ءساطرقلاو ةاودلا مالغ اي :لاقف

 اهردخم نم ءارذعلا جرخأ ذإ هنمي يف قفرلا لثم رأمل

 . عيرسلا نم .

 .هدحو فلؤملا ملقب انه نم لصفلا ةيقب نأ حولي . ؟



 لحل كروف نب ركب وبأ

 هركذ لج هللا نأ ءبرلا يماسأ اهيف ركُذ ام ءاضيأ رابخألا ضعب ىف درو دقو

 ."(ميلح» ىنعم هانعمو .رابخألا هب ترتاوت الو ,نآرقلا صن هب درَي لو روم

 ىنعم نإ لاق نم مهنمف .ميلح هنأب ىلاعت هفصو ىنعم يف انباحصأ فلتخا دقو

 هفسلا# يفن هانعم#» : لاق نم مهنمو ؛'اهقحتسي نمل ةبوقعلا ليجعتل كرتلا# ملحلا

 . راّجنلا بهذم وهو «'ىنعملا اذه ىلع اميلح لزي مل هناحبس هللا نأو هنع

 هليوأت نايبو رخآربخ ركذ -8

 ىلاعت هللا نأ 'يطَرَملا بعك نب دمحم هاور اميف نولوقت امف :لئاق لاق نإف

 مّلسّيف ةجرد ةنجلا لهأ ىندأ ىلع فقيو ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف يشمي

 ؟ "هناكم ىلإ عجري مث مالسلا نوّدريو مهيلع

 نم بنك هيلإ عقو هنإ لاق نم مهنمف .ربخلا اذه اوفٌّعض لقنلا لهأ نإ : ليق

 رت عجار «ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةريره يبأ نع ثيدحلل ملسم نب ديلول ةياور يف اذه . ١

 .8 ءامسأ ؛5ا.-1-١559/18؟ رمر ؛؟9ه.18 /ل9 وأ 8١ تاوعد

 . ه5 درجم رظنا .

 ؛ه1 ءامسأ ؛ه7 درجم رظنا «نيملكتملا دنع هيلع فراعتملا وه لوألا ليوأتلا اذه .

 .خلا 5/5٠ 451١ رابجلا دبعل ينغملا 4١717 يدادغبلا لوصأ

 .هم١ تالاقم رظنا . ؟

 نم اهريغ يف ةقيرطلا هذه سفن راجنلل نأ مولعملا نكل .انه الإ ةدافإلا هذه دجن مل .ه

 .هنع لخبلا يفنب اداوج لزي مل هناحبس هللا نأ معزي ناك ٠ : 784 تالاقم رظنا ءهللا تافص

 نإ راجنلا نيسح لاق ) : 14و .(مالكلا نع زجاع ريغ لزي مل هنأ ىنعمب املكتم لزي مل هنأو

 .«هركم الو بآ ريغ لزي مل هنأ ىنعمب لب ةدارإب ال هسفنب ( ... ) اديرم لزي مل هللا

 ةلمرح انثدح ... :يلي امك ثيدحلا ءدبو .51,77/0,757-75 يف بط عجار .5

 دبع نب رمع ثالحي يظرقلا بعك نب دمحم تعمس :لاق ديمح نب ناميلس انثدح :لاق

 .ربخلا «ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف يشمب لبقأ رانلا لهأو ةنجلا لهأ نم هللا غرف اذإ : لاق زيزعلا

 .هسلجم ( يف يوتسي :وأ ) ىلإ يهتني ىتح : بط يف .
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 ةعْمَز هنع هاور يذلا نأ اضيأ ليقو .اهنع يوريو اهيف رظني ناكف «ةظيرُق# دوهي

 . 'امهنم فعضأ ةمركعو «نافيعض امهالكو# «مارْهَو نب ةمّلّسو
 «ىلاعت هلاعفأ يناعم رئاس# ىلع لومحم هانعمف ءاحيحص ناك نإ ؛هنأ ىلع

 (ءيجيدو* (نّكسُي)و (كرحُي )و (قلخي»و (نسحُي هو (لدعي» انلوق لثم

 ءاّنم كلذ نوكي امك ؛ةكرحو لاقتناب الو «ةجلاعُمو ةاناعُم كلذ سيلو .(يتأي»و

 .هسفن ىف لعفي ال ىلاعت هنأل

 ءاهرَبدُسو اهردقُم ىنعمب اهيف هللاق»# ,ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هلوق امأف

 نإ ةيراّجنلاو ةلزتعملا نم لاق نم بهذم ىلع اذهو .ريخأتلاو ميدقتلا ىلع كلذ نإو

 ىبأن نحنو .هيف امل رّدقُم .ناكم لكل رّبدُّم هنأ ىنعم ىلع ناكم لك يف هللا

 ىنعم ىلع ءامسلا يف هركذ لج هللا نإ انباحصأ ضعب بهذم ىلع لوقنو "كلذ

 امكو ««اهقوف» يأ «[7 /9] 4 ضرألا يف اوحيسف ٍ لاق امك ءاهيلعو اهقوف هنأ
 . (اهيلع» يأ ]1١/5٠0[: # لخنلا عوذج يف مكتبلصأل إط لاق

 زع هللا نأ هانعم نإ ليق دقف ؛ةنجلا يف تاجردلا لهأ ىلع هفوقو ىنعم امأف

 . ىلعألاف ىلعألا «ةجرد دقن ةحروا تاعردلا» لهأل هتماركب هسفن فصو لجو

 ىلإ لاقتنالا ىنعم ىلع# كلذ سيلف ؛هناكم ىلإ عجري مث هلوق ىنعم امأف
 نأ لبق هلاعفأ ىلإ دولا هانعم امنإو .لاقتنالا هيلع يرجي الو ناكم يف سيل هنآل ناكملا

 ««اودع# ودعي ريخلا كءاج ) :لاقي امك «مالكلا يف عّسوت كلذو . ثدحأ ام مهل ثدحُي

 ىلإ يدوي هفالخ ناكو ءانركذ ام ظفللا لمتحا اذإو# . « كيلع لابقإلا ةعرس  دارماو

 هجولا ىلع لمحُي نأ رومألا ىلوأ ناك هب قيلي ال امب ىلاعت هفصو ىلإو هيبشتلا
 1١[. / 591 # ءيش هلثمك سيل إ» هناحبس هلوق ىنعم قفاوُيو هانعم حصي يذلا

 دانسإلا نأل ءحصي الو :قحب ىلعي وبأ هيف لاق .هجولا اذه نم ربخلا حيرجت بيجع ١.
 نبا ثيدح يف كلذ امنإو ءالوه نم دحاو هيف سيل بعك نب دمحم قيرط نم هانيور يذلا
 3ؤي مل ةمركع - مارهو نب ةملس - حلاص نب ةعمز دانسإلا نأ قحلاو . ( 47177 لاطبإ ) « سابع
 881١١ ربط ؛لال84 8/9١ وأ ”.و ١/ 5١5185“ بقانم رت الثم رظنا) سابع نبا ىلإ الإ

 ١9,07(. نازيم؛ ١١1575-65

 .١48و ”ه هالعأ عجار . ؟



 اي كروف نب ركب وبأ

 رخآاربخ ٠

 ةنج يف يبر ىلع تلخد : ' هَ لاق هنأ يوُر اميف نولوقت امف :ليق نإف
 ؟ نيرضخأ نيبوث يف ' ادعج اًباش ندع

 كانيتأ» : مسوملا يف نيملسلا لوق ىنعمك يبر ىلع تلخد هلوق ىنعم :ليق

 . 5(! انيونذ رفغتل قيمع ّجف لك نم اربُغ اثعّش انبر
 « ةماركلاب نالف ىلع هللا لبقأ ١ : فرُعلا يف يراجلا زئاجلا مالكلا يف اضيأ لاقيو

 «يايإ هماركإو يل هبيرقتب يبر ةنج تلخد» :يأ «( هتعاطب هللا ىلع نالف لبقأ»و

 وه روكذملا اذه نوكي نأ نود «« فصولا اذه ىلع هئايلوأ نم الو اًباش اهيف تيأرف

 . ”لجو زع هللا

 «ضراعم ) هرسفو هاور امم وهو 57١/1« و 455/484 رمر يف الإ يتآلا ربخلا دجن مل ١.
 ةملس نب دامح نع ناذاش دنسب سابع نبا ىلإ اعجار - همعز ىلع - ثيدحلا ناكو «يمرادلا

 يطويسلا نأ ظحالملا نم هنأ ريغ . «!١دج هركنتسأ » : هيف لاقف يمرادلا امأ . ةمركع نع ةداتق نع

 ةمهوملا ثيداحألا ليوأت » هباتك يف - هتحص يف كش يأ نع حاصفإ نود - هركذ هركتسي مل

 1١599 1١49. ةّدلج «( هيبشتلل

 .دعج باش :07؟5١/١رمر ىفو . 445/488 رمر يفاذك .؟

 لاق . 57١/1١57 15 رمر رظنا «يمرادلا «ضراعم» هب ىلدأ دق ناك يذلا ليوأتلا وه اذه .*

 ينإ" :هريسفت نأ ضراعملا اهيأ تيعذدا ام ال  ملعأ هللاو - ليوأتلاو» :هل ابطاخم يمرادلا

 لك نم اربغ اثعش انبر كانيتأ" :سانلا لوقك « '«ادعج اباش) ندع ةنج يف يبر ىلع تلخد
 انه اضيأ رظنا ) هب دهشتسملا ءاعدلا امأ .«...لاحُم ريسفت اذهو . 'انبونذ رفغتل قيمع جف

 اهرثكأ يف ىتح «جحلا كسانمب ةقلعتملا بتكلا نم يأ يف هدجن مل اننأ بيجعلاف «( 4

 باتك ) ةيزخ نبا حيحص نم ظوفحملاكو ( جحلا باتك ) قازرلا دبع فنصمك اليصفت

 : ةفرع موي ةكئالملل هيف هللا لاق يذلا ثيدحلا صنب ريكذتلا دج رّكذي هصن نأ الإ .( كسانملا

 4557/1559,“ عمجم ) ... قيمع جف لك نم نيجاض اربغ افعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا

 .(”16.1انه؟١ 5١١5١ 8 هرنك ؛5,١88 نازيم

 : 8-85///417/ رمر ظنا «يمرادلا «ضراعم ١ ريسافت نم اضيأ وه يناثلا ليوأتلا اذه . ؛

 نأ(... ) ثيدحلا اذه «ىنعم) نوكي نأ لمتحي :َتلقف ( ... ) «ضراعملا اهيأ) هئرسف مث »

 ىلع تلخد :لاقف ندع ةنج يف هللا لوسر هافاو هللا ءايلوأ نم ةنجلا يف اباش ىأر معلص يبنلا
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 نيب فراعتم كلذو ءاضيأ ناكم يف نوكي ام ريغ يف «تلخد» لاقي دقو

 مهرومأ يف هللا لخدأ »و ««ةكربلا كرمأ يف لخد» :نولوقي# امك «ةغللا لهأ

 لاقيو .(يرمأو ييأر ىلع نالف لخد» :لاقيو .«هيف مهل كراب ١ :يأ ««ةكربلا

 لخد هنأ ىنعملا امنإو .هندب ىلع# لخد هنأ ال «( يلزنم يف نالف يلع لخد» :اضيأ

 ةنجلا ىهو «(ىبر راد تلخد» :يأ ؛يبر ىلع تلخد هلوق ىنعم كلذكو .هراد

 0 ١ . هئايلوأل اهّدعأ ىتلا رادلاو
 ايؤر ناغ كلذ نآو مده باش ةنللا يف ناو +ةائعت نوكي نأ لمعحيو

 ام مالكلا اذه لمتحا اذإف .هب نوكي ام فالخ ىلع مانملا يف ىرُي دق ءيشلاو . مانم

 . ىلوأ هيلع هّلمح ناك ءانركذ

 رخآربخ 5

 هيلع دواد لوقي :'لاق هنأ دهاجُم نع يوُر اميف نولوقت امف :ليق نإف

 سمف :لاق  هّسمي ىتح ونديف هئدا هندا لوقيف 'يبنذ يبر ةمايقلا موي مالسلا
 ؟ ؟هتبكر سمي هنأ# ىلإ ريشُي هتبكر ' نايفس

 ءايلوأ نم اباش ىأرف ةنجلا لخد هنأ اميظع ارفك معلص هللا لوسر ىلع ضراعملا ىعّدا دقف . يبر
 .21 يبر تيأر :لاقف هللا

 ١ . دهاجم نع جرعألا ديمح نع ةنييع نبا نع : لمكأ دنس عم 274/171 رمر عجار .

 نس يفو 88  97١و٠٠٠١ ىلإ دهاجم دعب دتمم هدنس نأ الإ ,دنسلا سفنب براقم ثيدح

 ح "1 انه رظنا) ريمع نب ديبع 3 ( .

 طلخ ىلإ اهببس عجري انه يتلا ةءارقلا لعلو . يننذأ :رمر يفو «لوصألا عيمج يف اذك .؟
 -) ١١0,8 هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ دهاجم نع رخآ ثيدحو ثيدحلا نيب فلؤملا

 «يمامأ نُك :هبر ( دوادل <) هل لاق ةمايقلا موي ناك اذإف : ( 57-515هو ه/ 77,78 يف طس

 لوقيف لاق . يبنذ يبنذ بر يأ :لوقيف «يفلخ نُك :هل لوقيف «يبنذ يبنذ بر يأ :لوقيف
 .( 517 انه رظنا) همدق ذخأيف «ءيمدقب ْذُّخ :هل

 .ةنييع نب نايفس ينعي .

 ىلإ يهتني ىتح ) : ٠٠٠١ 8 نس يفو . طقف (هتبكر سمي ىتح ونديف) :رمر يفو ءاذك .
 .(هب ملعأ ُهللا عضوم



 5١ه كروف نب ركب وبأ

 لمتحيف .حص نإ .هنكلو . كورتمو هلوق نم ذوخأم هللا همحر ادهاجُم نإ ليق

 ىتح «(! يل عوضخلابو كلذب# ّيلإ بّرقتو يايإ كتلئسمب ندا هانعم :لاقي نأ

 .هتمحرو هحفصو هللا وفع هسمي

 عوشخلاو عرضتلاب وندي هنأ «لثملا ىلع كلذ نوكي نأ لمتحي :اضيأ ليقو

 ام نيبو هنيب نوكي ال يذلا هجولا ىلع ءلَقَلا يف ّسامملا ةئيهك ريصي ىتح هيلإ
 :اذها لف يف# ةجشْبي سبل ادهاجت نأ ىلع . لكاتب ةئئاَمَ

 ضعب ةبكر نوكت نأ لمتحيو .نّم ةبكُر ربخلا يف ركذي مل هنإ اضيأ ليق دقو
 هوفع هلاني ىتح كلذب هركذ لج هلل عضخيل دّبعت َرْمآ هنم ٌوندلاب ُهّرمأ 'هقلخ

 .هتمحرو

 رخآربخ 4؟

 هلوق ليوأت يف «لاق هنأ دهاجُم نع يوُر اميف اضيأ نولوقت امف :ليق نإف
 ىلع هعم هدعقُي هنإ ([79/11] # ادومحم اماقم كبر كنتعبي نأ ىسع # ىلاعت

 ؟" شرعلا

 هنإ هيف لاقي نأ لمتحي هنأ عم .هليوأتو هلوق نم هب ذوخأم ريغ اذه اضيأ : ليق

 [ 4١/5911 # انعم هللا نإ نزحت ال إف لاق امك «ةنوعملاو ةرصُنلا ىنعم ىلع (هعم»

 يذ هقلخ نم قلخ ىلإ هيندُي » : يمرادلا «ضراعم» هب ىلدأ دق اضيأ ضرفلا اذه ناك ١.

 يمرادلا دجي ملو .( 555/1517 رمر) «(اذك ) كلذ هتبكر دواد ةبكر سمي ىتح «ةبكر
 نم مركأ «هبر ىلع ميرك قلخ كلذ نإ9 :اصوصخ لاقف «بيرغلا ليوأتلا اذه ضحد يف ةبوعص
 مكحي ؛مهيونذ يف هيلع الّوعم ءايبنألل اعزفم هلعج ذإ ؛كاوعد يف ءايبنألا عيمج نمو دواد
 نبا دلح - يمرادلا نعطل ارظن - حجرألا ىلع «ببسلا اذهلو .خلا «هترفغم يف هللا ىلع

 .دواد هللا همزلأ دبعتك هذه «نيتبكرلا ةسام ١ ضرع نأب « ضراعم الا ضارتفا حضوأو كروف

 هلوق يف دهاجم نع ثيل نع ليضف نع... 7:150,15/17/87177 يف بط عجار .؟

 هيودرم نبا ازعو .«هشرع ىلع هعم هسلجُي :لاق © ادومحم اماقم كبر كتعبي نأ ىسع

 ىلع هعم ينسلجُي) :رمع نبا نع ثيدح يف .هسفن يبنلا ىلإ ليوأتلا اذه لثم يمليدلاو
 1 ,(759و هال, 5/7/5710 يف طس) (ريرسلا



 ثيدحلا لكشم لحل

 .ةنوعملاو ةرصْنلا ىنعم ىلع [ ١14/51  نيقَتملا عم هللا نأ اوملعاو ظ لاق امكو

 ةرواجملاو ةعقّبلا يف ةبحّصلا ىنعمب اهدحأ ءاهوجو لمدحت مالكلا يف «عم» نأ كلذو

 وهو # لاق امك «ملعلا ىنعمب اضيأ نوكتو .هناحبس هللاب قيلي ال كلذو ءاهيف نمل

 عار مكمالكل عماس مكب ملاع هنأ» هيف ىنعملاو «[ 4 / 017] © متنك امنيأ مكعم

 اذإ امأف .نمؤملاو رفاكلا لمشيو هفصو يف زئاج كلذو ««مكصاخشأو مكلامعأل

 . ةنوعملاو ةرصنلا ىنعمب# ءاصيصخت (نمؤملا عم هنإ ليق

 غلبأب هِيَ ادمحم»# ىفطصملا هيبن مركُي ىلاعت هللا نأ ربخلا ىنعم نوكيف
 دعاقملاو .ةنوعملاو ةرصنلاب (هعم » وهو «هدنع دعاقملا عفرأ يف هدعقُي ىتح «تاماركلا

 قيرط نم وه ام نود «تاماركلا تاجردو تاعاطلا تاماقم ىلاعت هللا نم ةّبّرقْملا

 . هيف نمل ةرواجُملاو ناكملا يف ةبحُّنصلا

 هليوأتو رخآربخ رك ذ - 4

 شرعلا الم لجو زع هللا نأ 'يِبعّشلا ىور اميف نولوقت امف :لئاق لاق# نإف

 ىلع امهادحإ عضوو اذكه " الئاق ”ديدجلا لحرلا طيطأك اطيطأ هل نأ ىتح

 ؟ ىرسُيلا هتبكر ىلع هقاس داّمح# عضوو :لاق -- ىرخألا

 ةّرعو ةعفرو ةمظع هأللّم#  :هب دارملا نوكي نأ لمتحي شرعلا الم هلوق : ليق
 ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع اّنِإإ» لجو زع لاق امك اذهو . (اًمعنو ءالآو
 .مسجب تسيل ةنامألاو «[77/757] #4 اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو

 نب دامح نع... :خيشلا يبأ دنع دنسلاو .175 ةمظعو 577/17 رمر عجار ١.

 . يبعشلا نع بئاسلا نب ءاطع نع ةملس

 اهنأ الإ ءاهدجن ملف انه يتلا نقملا ةيقب امأ .نيعجرملا الك يف ثيدحلا نتم يهتني انه .

 . ( هال انه ) نامعنلا نب ةداتق ثيدحب اصوصخ رّكذت

 ةالص دبو ه7 دجاسم سم :الثم ىنعملا اذه يف رظنا ءام ةكرح هدسجمل اكرحم يأ ."*

 . ( «رصنخلا فرط جرخأ هنأ ينعي اذكه لاق 7) ١؟4 انهو ( «اذكه لقيلف١) 48065 5



 /1١ كروف نب ركب وبأ

 ال يتلا ةمظعلاو ربجتلا هب دارأ :لاقي نأ لمتحيف ءاذكه هلوق ىنعم امأو

 .هريغل زوجت

 تابثإ ىنعم ىلع سيلف ««ىرسُيلا هتبكر ىلع هقاس داّمح عضو » ىنعم امأو
 هنإو ,ةمظعلا هذه لثمب درفنملا وه» :هب دارأ امنإ# لب ءاهانعم ىلإ ةراشإلاو ةحراجلا

 . (هقلخ ام لك ىلع ىلوتسملا ىلاعلا

 دارلا سيلو ««اًمغو احرف كبلق تألم :لاقي نأ مالكلا يف غئاس هنأ ملعاو ١

 دلبلا اذه نالف ًالّم#» :لاقيو . ةحاسملا ةهج نم ناكملا لغُش قيرط نم ءالتما هب

 ركذو ىور امو ءبوتكم اهيف ملعلا يتلا بّمُكَكلا نم هيف رشن ام هب دارملاو ««املع

 لمتحا اذإو .اهيف ىتلا ماسجألاب ىناوألا ءلم وحن ىلع هب دارا نوكي الو ءهيف

 :انلق امني ذارلا لا حيض« ىناعت هللا قلع امه دجاج لو «نيينعملا نيذه مالكلا

 رخآ رسبخ - 4
 لقخي شرعلا نإ :لاق هنأ ُهّتِلَع يبنلا نع يوُر ام ىنعم ام :ليق نإ كلذك#و

 ؟ 'مهلهاوك ىلع هلقثب هبضغ نوفرعي ىتح نمحرلا لقث نم هتلمح لهاوك ىلع
 القث كلذ سيلف :نمحرلا لقث نم هلوق ىنعم امأ :ليق ؛هانعم# اذه ربخ يف

 يلع لقث دق» :لئاقلا لوقك .هتمظع# لقث وه اهإو ؛حابشألاو بشخلا لقثك
 سيلو ءاَرُم ليقث قحلا» :لاقي دقو .ماسجألا لقثك مالكلا لقث سيلو .«كمالك

 ١ :هنتم براقي ام افوقوم دوعسم نبا نع يور امث نأ ريغ ؛هنيعب ثيدحلا اذه دجن مل. ١ [
 «كلذ هبضغُيف هركي ام ىلع اهيف «هللا> علطيف. . . :50-/8ر١ عمجم - 8885 8 9 ربط

 نازيم [؟ .مهيلع لقثي هنودجي شرعلا ةلمح هبضغ ملعي نم لوأو ١, : 190اذإ هللا نإ

 سفن نم ربخ اعوفرم سنأ نع اضيأ يورو . هتلمح ىلع لقثي ىتح شرعلا ىلع خفتنا بضغ
 تالاقم يفو . 77175 ثازيملا ناسل يف رجح نبا هجرخأ عونلا  5١5-51١١سفن ىلإ ةراشإ

 هنإو «ئرابلا لمحت ةلمحلا :نولئاق لاقف «لمحت يذلا ام شرعلا ةلمح ىف سانلا فلتخا » :ربخلا

 .«فخ يضر اذإو مهلهاوك ىلع لقث بضغ اذإ
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 ةّقشملاو ةبوعصلا نم هلّمحت يف ام هب دارملا امنإو «ةليقثلا ماسجألا لقثك القث هب دارملا

 .[ /17] © اليقث الوق كيلع يقلتس اَنِإ 8 هناحبس هللا لاق دقو يفتت ىلع

 يف مهل ددجتي امو ؛مهبولق يف هتبيه لقث ةكئالملا ىلع هركذ لج نمحرلا لقثف
 .ةتزعو هتمظع# ركذ نم لاوحألا ضعب

 القث شرعلا يف قلخي نأ لمتحيف «هناحبس برلا بضغ هب نوفرعي ام امأف

 ةبوقعلا هلازنإ ركذ نم لاوحألا ضعب يف مهل ةرامأ كلذ لعجيو ؛مهلهاوك ىلع

 .اركذو اميظعت هلل اودادزا ءكلذ اودجو املكف .موقب

 ءماسجألا ىلع دامتعالاو ةّسامملاب زعو لج هللا فصو ةلاحتسال كلذ انلق اهنإو

 «ةغللا يف اغئاس ناكو ءانركذ ام مالكلا لمتحا اذإو .لقث هل امسج نوكي نأو

 . هناحبس هفصوب قيلي ال ام ىلع لمحُي نأ نود «هيلع هليوأت لمحُي نأ بجو

 هليوأتورخآربخ رك ذ - 6

 هلع يبنلا ىلع أطبأ مالسلا هيلع ليربج نأ يوُر اميف نولوقت امف :ليق نإف
 هيلع ىسوم اولأس ليئارسإ ينب نأ ”يوُر اميفو؟ 'يَلصُي يبر تدجو ينإ لاقف
 يتمحر بلغت اميك يْلصُأ ينأ مهفلبأ هيلإ هللا ىحوأف نير ىلصنا اولاقف مالسلا
 ءامسلا ىلإ هب يرسأ امل هيي ىبنلا نأ "يوُر اميفو ؟اوكله كلذ الول ىبضغ
 تلقف يّلصُي كبر نإف دمحم اي كديور لاقف مالسلا هيلع ليربج هاتأ ةعباسلا

 يتمحر تقبس سوق حوّبس لاق لوقي ءيش يأو تلق معن لاق يّلصُي يبر نإو
 ؟ يبضغ

 .ثيدحلا اذه دجن مل . ١

 ١. يف طس عجار ءافرقوم بشوح نب رهش نع امك نسحلا نع 49,817 /785,0.

 55,6 / 43ر33 يف طس ؛ 47 و" غبت ؛15 731-4 88 نس : حابر يبأ نب ءاطع نع .

 .50151/8015 زنك ؛؟96



 لح كروف نب ركب وبأ

 هليوأت ركذ

 ءانثلا اهانعمف# «لجو زع هللا ىلإ تفيضأ اذإف .هوجو ىلع ةالصلا نأ ملعا

 . 'تاعافشلا بلطو رافغتسالا اهانعمف «ةكئالملا ىلإ تفيضأ اذإو . ةكربلاو ةمحرلاو

 هللا نإ ىلاعت هللا لاق .ءاعدلا هب دارخاف «نييمدآلا نم نينمؤملا ىلإ تفيضأ اذإو

 © اميلست اومّلسو هيلع اوّلص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نوّلصُي هتكئالمو

 هتكئالم ةالصو .هئانثو هحدمو هتمحر راهظإ هناحبس هللا ةالصف .[0/8*]

 مهؤاعد نينمؤملا ةالصو# .هيلع نوّلصُي نمل ةجردلاو لضفلا مهلاؤسو مهرافغتسا

 . هيلع نوّلصُي نم ىلع ةمحرلاو ةكربلا لازنإ مهبر
 . (ًرتسأو محرأو ٌرفغأ١ :يأ يَلصَُأ ينأ مهغلبأ هلوق ىنعمو

 نم نئاكلا قبسي ىتح ١ :يأ يبضغ يتمحر بلغت اميك هلوق ىنعمو
 هّبضغو :هميعنت ملع نم ميعنت هتدارإ اندنع ةقيقحلا يف هّيمحرو .« يبضغ يتمحر

 ةمحرلا نع نئاكلا ىّمس مث .ماودلا ىلع هتبوقعو هبيذعت ملع نم بيذعت هتدارإ#

 ةردق رودقملاو املع مولعملا يمسي امك ؛' ابضغ بضغلا نع نئاكلاو ؛ةمحر

 اميكو يبضغ يتمحر تقبس هلوق ىنعم انلمح «كلذك ناك اذإو . ةبه بوهوم او

 هتماركو هتكرب راهظإ هب دارُاو هبضغو هتمحر نم نئاكلا ىلع يبضغ يتمحر بلغت

 .ةبوقعلا لهأل هباقعو هبيذعت رهظ امك «ةمحرلاو ةكربلا لهأل

 ةيدصتلاو ءاكملا ىنعمبو «ريثك ءاعدلا ىنعمب ةغللا يف ةالصلا ىنعم نأ ملعاو

 .[78/81 © ةيدصتو ءاكُم الإ تيبلا دنع مهتالص ناك امو إي ىلاعت لاق امك

 يهو «(ةالص» ةيعرشلا# ةالصلل لاقيو . "قيفصتلا ةيدصتلاو ءريفصلا ءاكملاو

 نم ةالص اهنأ# لاعفألا هذه ةلمج نع رّبعُيو .دوجسلاو عوكرلاو حيبستلاو ةءارقلا

 ١. ةمركع نعو .« ءاعدلا ةكئالملا ةالصو «هؤانث هللا ةالص» :افوقوم ةيلاعلا ىبأ نع يور :

 اضيأ رظناو .( 585,5 / 48,88 يف طس) «رافغتسالا ةكئالملا ةالصو «ةمحرلا برلا ةالصو

 ناسل 458,14 . ١

 117 هالعأ عجار .؟
 ,7 17-1473 40,9/5ه,8 يف بط رظنا «يداعلا ليوأتلا وه اذه .*



 ثيدحلا لكشم ع

 نم عونلا اذهب هناحبس هللا فصوُي نأ زوجي الو . 'ةغللا قيرط نم ال ءعرشلا قيرط
 امسج ىلاعت هنوك ةلاحتسال «تائيهلاو تاكرحلا هذه نمضتت يتلا» ةالصلا#

 «ةمحرلاو ءاعدلاو ءانثلا يه يتلا ةالصلاب هّمصو زئاجو .نكسيو كرحتي ادودحم

 .هريغ ىلع ال ,ىنعملا اذه ىلعف# كلذ نم هب فصُو امو

 رخآربخ -5

 ىلجعتي مث :هئيدح يف "ورمع نب هللا دبع ىور اميف نولوقت امف# :ليق نإف
 نولوقيف مكبر نوفرعت له لوقيف انبر نولوقيف نودبعت نم لوقيف مهاقليف قلخلل
 - هانفرع هسفن انقّرع اذإ : ظافلألا# ضعب يفو - هانفرع انل فرتعا اذإ هناحبس
 ؟ ادجاس هركذ لج هلل ٌرخ الإ نمؤم ىقبي الف قاس نع فشكُي كلذ دنعف :لاق

 مّدقت دقو .اربخ نينمؤملل ةبجاوو ارظن ةزئاجف# «زعو لج هللا ةيؤر امأ :ليق

 نع» :هانعمو . دحأ ىلإ كلذ فضُي ملف ءقاس نع فشكُيف هلوق امآف . كلذ نايب
 : "رعاشلا لاق امك «رمألا ةّددش ىنعم ىلع ةغللا يف لمعتسُي مالكلا اذه لثم نآل ««ةّدش

 ءامسأ :وأ) عرشلا ءامسأو ةغللا ءامسأ نيب اقرف انه تبثأ فلؤملا نأ ظحالملا نم ١.

 يرعشألا هخيشل افالخو «( 1759-7170 تالاقم رظنا ) اهرسأب ةلزتعملاو ىئاّبجلل اقفو «( نيدلا

 مالك لثم مالك )17٠١( ةسمخلا لوصألا حرش باتك بحاصلو .( ١-١150 49 درجم رظنا )
 تراص مث «ءاعدلا نع ةرابع لصألا يف تناك دقو ةالصلا وحن ( ... ) يعرشلاو » : فلؤملا

 «ةراهطلاو ءامنلا نع ةرابع لصألا يف تناك دقف ةاكزلاو ؛ةصوصخا ةدابعلا هذهل امسا عرشلاب

 .(«لاملا نم ةفئاط جارخإل امسا عرشلاب تراص مث

 نب هللا دبعل ةقيقحلا يف ثيدحلاو .(رمع نب هللا دبع :لوصألا ضعب يف وأ) اذك .؟

 -) والك 8 ؟ ربط (4؟11/1//9 حوت ؛79,59/51,58 يف بط عجار ءافوقوم دوعسم

 . 105271 45,58 يف طس ؛( 785/55977١ عمجم

 يف هب دهشتسا دق - لاقي اميف - سابع نبا ناكف تيبلا امأ .هتفرعم ىلإ قفون مل .*

 اضيأ دشنأ هنأ ةياور يف ليقو «(798,5 طس و 78,559 بط عجار) 17,54 ةيالل هريسفت

 :امه هلبق نيتيب

 قانعألا برض كُموقنسدق )| قابّوش هنإقاقعزؤبصأ
 .( 794" طس ؛,74ه ءامسأ)



 قل كروف نب ركب وبأ

 ١قاّس ىَلَع انب ُبْرَحلا تّماَقَو

 نعا :يأ [ 4؟/78] # قاس نع فّشكُي موي هلوق يف سابع نبا لاق

 [ 59/1078 ] © قاسلاب قاسلا تّقتلاو إف ىلاعت هلوق يف نسحلا لاقو .«رمألا ةّدش

 رمأب ايندلا رمأ» :هانعم : كاّحضلا لاقو .«ةرخآلا قاسب ايندلا قاس تّقتلا» : يأ

 كلذو «ةرخآلا ةبساحُمب ايندلا لامعأ » :هانعم : هنع هللا يضر رمع لاقو . "«ةرخآلا

 . '(ميظع رمأ

 رخاربخ -ةا/

 مالسلا هيلع يبنلا نع سابع نبا نع ةمركع ىور اميف نولوقت امف :ليق نإف
 ؟* اططق ادعج يبر تيأر :لاق هنأ

 ىلإ عجري هانعمف ءحص نإف .لقنلا لهأ دنع فيعض ثيدح اذه :ليق

 هب وه ام فالخ ىلع مونلا يف هسفن ىري دق ءرملاو - مون ايؤر كلذ نوكيو «يئارلا
 الو «ةرتاوتم ةنس الو باتك هلثمب دري ملو .هناحبس هللاب قيلت ال فاصوألا هذه نأل -

 هانعم نأل ,ىنعملا قيرط نم ال ءمسالا قيرط نم كلذ نوكيف .ةّمألا هيلع تعمجأ

 نايب ىضم دقو .ائزجتم ادودحم امسج هنوك ةلاحتسال ىلاعت هفصو يف ليحتسي

 .انباتك لوأ يف كلذ

 .رجرلا نم . ١

 هل ناكف كاحضلا امأ . توملا دنع :ةدايز عم وهو «دهاجم ىلإ ليوأتلا اذه يربطلا ازع . ؟

 :وأ) ةرخآلا لهأو ءدسجلا نوزّهجي (سانلا :وأ) ايندلا لهأ» : وه رخآ ليوأت بلاغلا يف

 .(157715/ 5ةراله يف بط رظنا) «حورلا نوزهجي ( ةكئالملا

 .ريسفتلا بتك يف ليوأتلا اذه دجن مل .*

 دعب اميف فلؤملا هجرخيس يذلا ثيدحلا تاياور نم وه امنإ ربخلا اذه نأ نظلا بلغأ . 5

 :رخآ تاياور هلو . ( ءارضخ :وأ) ءارمح ةّلُخ هيلع درمأ باش ةروص ىف ىبر تيأرر ٠

 درمأ اططق ادعج هبر ىأر :وأ «( 445 ءامسأ ) ءارضخ ةلح هيلع درمأ ادعج يبر تيأر : اهنم

 . ١59 رابجلا دبعل لازتعالا لضف اضيأ رظناو .( ١75١ لاطبإ) ءارمح ةلح يف



 ثيدحلا لكشم الدف

 رخآربخ

 هللا نأ ةريره يبأ نع ممْرهْلا يبأ نع داّمح ىور اميف نولوقت امف :ليق نإف

 ؟' ليخلا قرع نم هسفن قلخ

 يف "لاقو .لوهجم مّْرهْلا وبأو «لقنلا لهأ دنع ركنُم ثيدح اذه :ليق

 ةجرخ جرخ ىتح ثيداحألا هذه فرعي نكي مل هنإ يدهم نب " نمحرلا دبع داّمح

 ال ناكو ةلفغ اذ داّمح ناكو . (هبْتُك يف سد اناطيش الإ بسحأ الفو ناداّبع ىلإ

 . أ داّمح ِبّتُك يف سد هنأب مهَنُ ناكو ءاقيدنز ناكو هبيبر ءاجوَلا يب بأ نباو . ظفحي

 فيك » :لاقف «(! ْبُت» :هل ليقف «نومأملا نامز يف ذأ ةقدانزلا ضعب نإ ليقو

 اندهج دقلو .اهب نوثّدحُي سانلا تعمسو ! اثيدح اذكو اذك تعضو دقو «بوتأ

 . ”(! هيلع ردقن ملف ءافرح هللا باتك يف ديزن نأ

 لق يذلا اراها لطي لو انل اا نكح ذاك هاحتيحيم اك ولالا ىلع
 نيطايشلا نم : نوديرُي « '( ؟هللا نود نم ةيلهاجلا يف دبعن انك يذلا انبر امم » :اولاقف

 . لجو زع هللا ةيصعم ىلإ مهتعد يتلا#

 ١. ح ١ا/ مدقت اميف عجار ".

 دروأو ءيجلثلا باتك نع لمجملا يف لوقنم («دامح بتك يف» ىلإ ) يتآلا عطقملا .
 دمحم انث دح «يبالودلا 09,١ : ١ نازيم رظنا «يلصألا يجلثلا صن نوكي نأ ودبي ام يبهذلا

 ال ةملس نب دامح ناك :لاق ءيدهم نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ ينث دح «يجلثلا عاجش نب

 الإ بسحأ الف ءاهيوري وهو ءاجف ؛نادابع ىلإ ةرم جرخ ىتح ثيداحألا (اذك ) هذهب فرعُي
 نإ لوقي بيهص نب دابع تعمسف : يجلثلا نبا لاق .هيلإ اهاقلأف رحبلا نم هيلإ جرخ اناطيش

 ناك ءاجوعلا يبأ نبا نإ ليق دقو .هبتك يف تّسُد اهنإ نولوقي اوناكو ءظفحي ال ناك ادامح

 5,١ ١(. يلآل 48,١ تاعوضوم رظنا ,يدع نبال ريخآلا لوقلا ) .«هبتك يف سدي ناكف هبيبر

 .نمحرلا دبع نب ميهاربإ : ةقيقحلا يف .'

 . 15 انه رظنا .

 .انه الإ ةياكحلا هذه دجن مل . ه

 ابطاخم «ربخلا اذه يف يمرادلا لاق . يجلثلا نع - ىنعملا ثيح نم - لوقنم اضيأ اذه .1

 نأ ثيدحلا اذه ليوأت لمتحي :لاق هنأ يجلشلا نبا كمامإ نع اريسفت هل تيعّدا) : هضراعمل



 و كروف نب ركب وبأ

 لاغتشالا زوجي ال يتلا ةضقانتملا رابخألا نم هوحنو ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 اهنأ لقنلا لهأ عامجإو اهرمأ يف للخلا حوضوو اهداسف روهظل اهليوأعبو اهب

 .اهل لصأ ال ةعوضوم#

 هليوأتو رخآربخ رك ذ -8

 ينب نإ :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع يوُر اميف نولوقت امف# :ليق نإف

 ام دشأب لاقف# هناحبس هللا مالك تهّبش امب مالسلا هيلع ىسوم اولأس ليئارسإ

لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع يوُر اميف»و ؟ 'كلذب سيلو قعاوصلا نم نوكي
" : 

 ٌرجك ةلصلص ءامسلا يف ءامسلا لهأ عمس يحولاب لجو زع هللا مّلكت اذإ

ةكئالملا لوقتف قحلا قحلا لاقيف انبر لاق اذ ام نولوقيف ناوفصلا ىلع ةلسلسلا
 

 اولاق مكبر لاق اذ ام اولاق مهبولق نع َعّرُف اذإ ىتح ل ىلاعت هلوق أرق مث «قحلا قحلا

 ؟ [ 5/1541 © ريبكلا يلعلا وهو قحلا

 هليوأت ركذ
 ةرات هنع ةرابعلا اهو د« ءاندنع فورح الو توصب سيل هللا مالك نأ ملعا

أ كلذو . ىلاعت هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا مهتهلآ نع معلص يبنلا اولأس رافكلا نوكي
 ن

 ابايرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا ل ىلاعت هللا لاق .بابرالاك مهنابهرو مهرابحأو مهءاربك

 1١47-501/145( رمر) ([1/3] أ هللا نود نم

 ىسوم عجر املف. . . :اعوفرم رباج نع [ ١ :نيثيدح نم طيلخ ءرهظي اميف ءربخلا اذه ١.

 تاوصأ ىلإ اورت ملأ عيطتسأ ال لاق نمحرلا مالك انل فص هل اولاق ليئارسإ ينب ىلإ
 قعاوصلا

 بعك نع [ 1 .(501/50 4,8 عمجم 451١5 ةيلح ) هب سيلو هنم بيرق هنإف ( ...)

 برقأو ال لاق كمالك هبشي ءيش كقلخ يف له بر يأ «ىسوم» لاق... :افوقوم رابحألا

14,0-50 يف بط) قعاوصلا نم سانلا عمسي ام لشأ يمالكب اهبش يقلخ
/174,14! 

 ١55(. يطلملل هيبنتلا

 نيظفلب ثيدحلا سفن (؟7/4و 778 دعب اميف فلؤملا جرخُيس . دوعسم نبا نع 0

 .نوتياورلا نيتاه نم طيلخ ودبي اميف يهف انه يتلا ةياورلا امأ .نيرخآ



 ثيدحلا لكشم 4

 اهدنع اوعمسيف «قلخلل رهظت هل تارامأو هيلع ةلالد يه ةرابعلاو . 'توصلاب نوكت

 تاوصألا نم مالسلا هيلع ىسوم عمس ام نوكيف ذر اومهفيف هناحبس هللا مالك

 نأ لمتحيو .مالكلا ريغ هسفن يف كلذ نوكيو «لجو زع هللا مالك ىّمسُي عمس امم

 ىلع ةلالدلا ىِّمسُت امك (هللا مالك » هللا مالك نع ةرابعلا ىّمسُت نأ هانعم نوكي

 . '(ةمحر) ةمحرلا نع نئاكلاو «ةردق» ةردقلا نع عقاولا ىّمسُي امكو «همساب ءيشلا

 ةلالدلاو هنعد ةرابعلا تهّبش امب د :يأ هللا مالك تهّبش امب مهلوق ىنعم نوكيف

 مالكل نوكي نأ ةلاحتسال «(2؟ لجو زع هللا مالك اهعامسبو اهدنع تعمسام هيلع

 دجو ام هب دارأ نوكي نأ قعاوصلا نم نوكي ام ٌدشأب هلوق لمتحيو .هيبش هللا

 .اهنع نئاكلاو قعاوصلا مظعتسُت امك «ةبيهلاو لالجإلاو ميظعتلا نم هعامس دنع

 نوكي نأ الو ءاقولخم هللا مالك نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع ةلالدلا تماق اذإو

 ركدُت انسلو .انلق ام ىلع هيف ليوأتلا لمحُي نأ بجوف ءائيشف ائيش ددجتت اتاوصأ

 نوكي ام اهنمو «ةفلتخم تاغلب اهنم ءتاوصأ يه تارابع هللا مالكل نوكت نأ

 مالك ىلع ةلالدلا نوكت دقو .همالكل عمسلاو ملعلا اهدنع هللا قلخي هل تامالع

 رّبعلا ريغ ةرابعلا نوكت امك بوتكملا ريغ ةباتكلا# نوكتو ءاضيأ تاباتكلاب هللا

 .هاهاض امو ربخلا ليوأت لمحي# اذه ىلعف .هنع

 رخآربخركذ ٠

 مكدحأ دجس اذإ : "لاق هنأ ُهَْيَع يبنلا نع يوُر اميف نولوقت امف :ليق نإف

 ؟ نمحرلا مدق ىلع دجسي هنإف

 مل) : 51 درجم رظنا ؛مومعلا ىلع مالكلا ةقيقح ىف يرعشألا بهذملاقفو اذه ١.

 وهام) :155 و ««تاوصألاو فورحلا ريغ ىنعم ابئاغ وأ ادهاش مالكلا نأ يف هبهذم فلتخي

 عقت يتلا تاوصألاو فورحلا هذه امنإو ( ... ١ فورحب سيلف ابئاغو ادهاش ةقيقحلا ىلع مالك

 . (ملكتملا مالك نع تارابع تالالدلا اهب

 .199و ١١7 هالعأ عجار .؟

 ةيلح عجار «( نمحرلا مدق ىلع دجسي دجاسلا ) براقم ظفلب ةيطع نب ناسح نع 0

 د



 ا كروف نب ركب وبأ

 ىلإ فيضأ ام ربخلا اذه ريغ يف# يورملا مَدَقلا ىنعم لبق# اميف اَنّيِب دق : ليق

 نم د كلل اهنج انتحل يف يلطابو ابريل ةقرفلا يهعتو فناحممللا

 يف هنأو «ةياغو اًدح هل نآو ؛مالسلا هيلع مدآ ةروص ىلع هناحبس هللا نأ اهلوق

 مّدق ىلع دجسي مدآ نبا نأب# جتحت مث «رارقتسا ءاوتسا وتسُم شرعلا ىلعو ءامسلا

 ! 'ضرألا يف ىلاعت هللا نإ لوقي نم رفكب اهمعز ىلع تمكح دقو ؛نمحرلا
 .اضعب اهضعب ضقني ةلاقم هذهو

 طحيو رجألا كلذب بسكيف ؛ةالصلل اضوتي دبعلا نأ ءحص نإ ءربخلا ىنعمو

 يبنلا هّنس امبو ريبكتلاب اهحتتفيف «ةالصلا يف دبعلا لخدي مث .رزولا هنع هب هللا
 عكريو أرقي مث .ةالصلل حاتتفالا نم# هريبكت دعب يّلِصْلا هلوقي ام مالسلا هيلع

 ناكف . نمحرلل همّدق ام ىلع ةعكر لك # رخآ هدوجس ناك ؛دجس اذإف . هسأر عفريو

 ملأ." «نمحرلل مّدق ام ىلعو : ينعي نمحرلا مَدَق ىلع مدآ نبا دجسي هل ع هلوق

 مدقلا هذهف «[؟/12:4١٠ مهبر دنع قدص مّدق مهل نأ إف لجو زع هلوق عمست

 ؟ مهسفنأل هب اودّهم# ريخ + نم دابعلا هملق ام يهد قدصلا

 عيطُي هنأ يأ نمحرلا مّدَق ىلع دجسي يّلصْلا نأ هانعم نوكي نأ لمتحيو

 ليمجملا دعولا نم هل قبس امبو يَلصُي هنأب مكحلا نم هل هركذ لج هللا مّدق ام ىلع هبر

 اهنع كئالوأ ىنسحلا اّنم مهل تقبس نيذلا نإ 98 لجو زع هللا لاق امك ؛هيلع

 ©1١1١/511[. نردَعبُم

 بجو ؛حراوجلاب لجو زع هللا فصو لاحتساو ءانركذ ام مالكلا لمتحا اذإو

 .هتلاحتسال ةهّبشملا هتمهوت ام نود هانلق ام ىلع لمحُي نأ

 انه ةروكذملا ةيراجلا ةصقب اجتحم لاق يذلا يمرادلا ديعس وبأ  الثم - لعفامك ١.
 يف لجو زع هللا نأ ملعي مل اذإ لجرلا نأ ىلع ليلد اذه معلص هللا لوسر ثيدح يفف 5: ٠

 .( 70/1/1١ هجر) (نمؤمب سيلف ضرألا نود ءامسلا

 يف همدق رابجلا عضي ثيدحلا ريسفت يف فلؤملا هيلإ أجل دق يذلا ليوأتلا بجومب اذه .؟
 .( 5١ انه) مدقتملا ءيشلا وه مدقلا نأ ىنعي «رانلا
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 هليوأت نايبو رخآربخ ركذ -

 لجو زع هللا نم ةلزنم ةدجلا لهأ 'برقأ نإ : 'لاق هنأ هم يبنلا نع يور
 : ؛لاق هنأ هَ اضيأ هنع يورو ."نيترم موي لك هؤانث لج هللا هجو يف رظني نم
 . *”ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةّدل كلأسأ#

 هليوأت ركذ

 باتكلا صن هب درو دق اهجو هل نأب زعو لج هللا فصو قالطإ نأ ملعا

 دري مل ولو «لقنلا ةهج نم الإ اهتابثإ ىلإ قيرط ال يتلا تافصلا نم كلذو . ةنسلاو
 . هبجوُتو كلذ يضتقت لوقعلا ةهج نم ةلالد# ال ذإ هقالطإ زجي مل «ربخ# كلذب

 دق ءيشلا هجو نأو ءوه هنأ هانعم نأ ىلإ كلذ ليوأت يف ةلزتعملا تبهذو
 :يأ ١١[ 5/71 4 هللا هجو مثف اولوت امنيأف 9» هناحبس هلوق اولّوأتو .هسفن نوكي

 هجو )و «(قيرطلا هجو اذه » مهلوقب كلذ اوهّبشو . هللا وه هللا هجو نأو ,(هللاّمثف»

 ١. ةمظع 717,178-4197,59/717 يف بط ؛7,١ مح :رمع نب هللا دبع نع 8

 رنك نك 59581١81١4.

 . ( ةيلاتلا ةيشاحلا رظنا ء! «برقأ »ال ««لذأ ) :رخآ ىنعمب نكل ) ىندأ : اهلك عجارملا يف .؟

 ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ : يلي امك ( مح يف ) لماكلا هنتمو ! روتبم ثيدحلاو ءاذك .'؟

 مهلضفأ نإو همدخو هجاوزأ يف رظني هاندأ ىري امك هاصقأ ىري ةنس يفلأ «هدكلُم يف رظنيل

 نإو... :اهيف ليق ىرخأ ةياور ثيدحللو .نيترم موي لك ىلاعت هللا هجو يف رظنيل ةلزنم
 ةروس ريسفتو 7007 8 ١0/ ةنج رت ) ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني نم هللا ىلع مهمركأ
 07 سس 88 ١؟زنك ؛71,100-5/71,.!4 يف طس 454,7 مح ؛70768 8

 .(؟ و8917

 455144 مح ؛"15؟ وهس سن عجار «رساي نب رامع يوارلاو «هتيعدأ نم ءاعد لالخ . ؟

 .8.ه ءامسأ :فالتخا عمو .5085و 71١ 88 ؟رنك ؛1١/50 حوت

 تعنلا اذه ةفاضإ لعل .طقف «كهجو ىلإ» :عجارملا يفو ءلوصألا مظعم يف اذك .5

 دب) ميركلا كهجوب ذوعأ ينإ مهللا :يبنلل رخآ ءاعدب ينعملا ءاعدلا فلؤملا طلخ ىلإ اهدرم

 .(41984 819 زنك ؛".ا/ ءامسأ ؛ه ١505 /94 بدأ



 نا كروف نب ركب وبأ

 يدوي هب لوقلا نآل ءأطخ اندنع اذهو . '(رمألا هجو »و ««بوثلا هجو »و «( طئاحلا

 ةجو اي) :لاقيف» هب ىعدُي نأ زوجي نأو ؛ٌةجو لجو زع هللا نأب لوقلا زاوج ىلإ

 زع هللا نأ ىلإ انباحصأ بهذو .كلذ نم عنملا ىلع ةّمألا تعمجأ دقو ««! انل ٌرفغا

 .هتاذب ةمئاقلا هتافص نم ةفص هجولا نأو ءهجو وذ لجو

 ال هنأ باتكلا اذه لوأ يف انّيب دقو .ةلآلاو ةحراجلا هجو ىلإ ةهّبشملا تبهذو

 ىلإو هديحوت ضقن ىلإ يدوي كلذ نأو «تالآلاو حراوجلاب هناحبس هللا فصو حصي
 .ىلاعت هفصو يف لاحُم كلذو ةبُكرُم ماسجأو ةضعِبُم ءازجأ هنأب لوقلا

 هّجَو اذإ ءانلصأ ىلع ربخلا اذه ليوأت نم هنع فشكُي نأ بجي يذلا امأف

 ل لاق فيكو ,هجولا ركذب قّلعو ههجو ىلإ رظنلا صخ فيك ٠ : ليقف هيلإ لاؤسلا

 وه نكي ملو ايئرم ناك اذإو ؟ يئرم ةفص وه يذلا هجولا لهو ؟ كهجو ىلإ رظنلا
 ةفص ركذُت دق هنأ كلذ نع باوجلاف# (؟ هيلإ رظنلا صيصختب ةدئافلا امف «تاذلا

 «مويلا نالف ملع تيأر» :لئاقلا لوقي امك ءاعّموت فوصوملا هب دارُاو ؛ءيشلا

 . «ملاعلا ىلإ ترظن»و (هب ملاعلا تيأر» :كلذب ديرُي امنإو ««هملع ىلإ ترظن»و

 هناحبس هلوق لوأتُي اذه ىلعو .هجولا هل نم هب دارملاف ءانهاه هجولا ركذ اذإ كلذك

 كلذكو . «هجولا هل يذلا هلل» : هب دارملا نآل «[ 4/1714 هللا هجول مكمعطُن امنإ ل

 هير ءاغتبا ١ :هب دارأا نإف «[ ٠١/45 ] 6 ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ ىلاعت هلوق

 . (هجولا هل يذلا ىلعألا

 طلغف .'طئاحلا هجوو بوثلا هجوب كلذ هيبشت نم ةلزتعملا هيلإ تبهذ ام امأف

 ام وه لب .طئاحلاو بوثلا سفن وه سيل طئاحلاو بوثلا هجو نأ لبق نم «ليثمتلا نم

 سفن هب دارُيو هجولا ركْذُي دقو «هتاذ دارللا)ا» ١ يف رابجلا دبع يضاقلا لاق اذكه ١.

 ١٠١٠5(. 48 ةرهاقلا «نآرقلا هباشتم ) «يأرلا هجوو قيرطلا هجو اذه :لاقي امك ءءيشلا

 رظنا «( كبر هجو ىقبيو ) 707,55 و (ههجو الإ كلاه ءيش لك ) 8,78 يف لاق كلذكو

 رظنا «ةبيتق نبا هلثمب لاق دقف ةلزتعملا صئاصخ نم سيل ليوأتلا اذه نأ ريغ . 7٠ 4,4 ينغملا

 . 584 نآرقلا لكشم ليوأت

 . (رابجلا دبع دنع هلثم سيل ) هيبشتلا نم عونلا اذه ىلإ ةلزتعملا نم أجل نم فرعن مل .؟

 هجوو مالكلا هجو برعلا لوقك هللا هجو هلوق ىنعم نأ تمعز:) هركذ يذلا «ةميزخ نبا امأ

 .(54-95/178 حوت ) (ةيمهجلا نم ةلطعملا) ىلا هبسنف «( ؛رادلا هجوو بوثلا



 ثيدحلا لكشم 4

 ملام نود حيحصلا يئرلا هيف هنم رهظ ام ؛رمألا هجو » كلذكو .هب لبقأو هب هجاو

 ةقيقحلا ىلع تاذلا ىنعم ىلع هجولا ىنعم لامعتسا ةغللا يف دجمن مل اذإو . 'رهظي

 «ٌةجو ةلزتعملا هيلإ تبهذ امل نكي مل ءكلذب ةنسلاو باتكلا قالطإ درو دقو ءعضوم يف

 .اهريغ الو تاذلا وه لاقي الو# «ةفص هجو هنإ انلق ام ىلع هيف رمألا لمحُي نأ بجوو

 لاؤس- ١٠؟

 ! ءيشلا سفن وأ ضعب وأ ةحراج الإ هجو لقعُي ال هنإف :لئاق لاق نإف

 امك ,دهاشلا لوقعم فلاخُي هجو تابثإ هنأ امهدحأ «ناباوج اذه ىف :ليق

 نأ يناثلاو . دهاشلا لوقعم فلاخُي دوجوم تابثإ هجولا هيلإ فيضأ نم تابثإ نأ

 .ةقيقح ةغللا يف دجوي ال كلذ نأ انّيب ال ءءيشلا سفن نوكي ال ةقيقحلا ىلع هجولا

 ناك نإو اندنع عّسوتف «ةحراج وه يذلا هجولا ىلع ضعبلا قالطإ امأو

 ملاذإو .ضعب الإ ٌةجو نوكي ال نأ بجيف ضعب هنأل اهجو نكي ملف .اضيأ# ةقيقح

 .نيفصولا نم الخ هجو تابثإ ركنُي مل ؛ةحراج هنأل الو ضعب هنأل اهجو نكي

 نم لجو زع هللا ىلع قلطُأ ام لك نأ بابلا اذه يف انلوصأ دحأ نأ ملعاو

 ىف كلذ يرجي امإف «انيف حراوجلا ىلع يرجت دقو ىتلا ءامسألاو فاصوألا هذه

 .ليوأتلا هيف غوسي امم هيلع لمحُي رخآ هجو نكي مل اذإ ,ةفصلا قيرط ىلع هفصو

 هجورخو هديحوت ضاقتنا يضتقي ال هب اهمايق نأو هتاذب ةفصلا مايق ةحصل كلذو

 ةهّبشملا هتمّهوت يذلا دحلا ىلع كلذب هفصو امأف .ةيهلإلاو مّدقلا نم هقحتسا امع

 اهّلمحو . ديحوتلاو نيدلا فالخف ؛تالآلاو حراوجلا تابثإ يف قلخلاب اهبرل ةلّثمملا

 ىلع ةديفُم ةلوقعم اهنوك نع# اهجارخإو اهتدئاف لاطبإ ةلزتعملا هيلإ تبهذ ام ىلع

 كسمتُي نأو ؛هيبشتلاو ليطعتلا نم نيبهذملا نيذه دحأ نيب فقاو قحلاو .هجو

 هيلإ تبهذ امك ليطعتلا ىلع ال ءاهيف صنلا درو ام عبّتُيو ةنسلاو باتكلا مكحب

 . ةهّبشملا هيلإ تبهذ امك هيبشتلا ىلع الو «ةلزتعملا

 امنإ .هريغ رخآ ائيش هب نوديري ال (رمألا هجو اذه ١ سانلا لوقي : ١١5,7 ىف يزارلا لاق 3

 .(رمألا اذه دصقُي نأ يغبني انهاه نم ) هنأ هب نوديري



 50 كروف نب رككب وبأ

 «تاقالطإلاو تافاضإلا هذه يف مالكلا قيرط كل حتفي بابلا اذه نأ ملعاو

 يف كلسن ل انأو ءاهل انكولس ةيفيك» كفّرعُيو .هيف قحلا ةّجحم ىلع كفقوُيو

 ىلع اهتيثأ نم كلسم الو «ةلزتعملاو ةدحلملا نم تافصلا يفن موري نم كلسم كلذ
 كلذكو «هركذ لج هلل نيديلا تابثإ يف انقيرط اذكهو . ةهّبشُملا نم ليثمتلا مكح

 ام عيمج هيلع لمحاو «بابلا اذه يف ةقيرطلا كانفّرع امب# ٌمُهفاف .نيعلا يف لوقلا

 . هارجم يرجي

 رخآ لاؤس - ٠

 نأل «(ةفص ةروص و (ةفص مَّدق » فصولا اذه ىلع نولوقت ال ملف : ليق نإف
 ؟(همّدلَق ٠ ليقو «هتروص ىلع ليقف :هجولا اذه ىلع هيلإربخلا يف تلصح دق ةفاضإلا

 امم تسيل ةفصلا نأو هيف ىنعملا عانتمال ةفصلا ىلع كلذ لمحن ملامنإ :ليق

 هذه عنمي ابيرق احيحص اليوأت كلذل اندجو دقو .نكامألا يف عضولاب فصوُي

 ىلع رانلا يف اهعضي «لجو زع هللا ىلع ربجتملا ُمَدَق هنأ لبق انركذ ام وهو «ةهبشلا

 «رابجلا» ظفل نأ اَنيبو . 'هركذ لج هللا ىلع هوتع ىلع ةبوقعلا قاقحتسا ىنعم
 نأ رابخألا ضعب يف يور لب ءلجو زع هللا الإ هب فصوُي ال امم وه سيلو كرتشم
 لجرلا انهاه هب داركلا نالو هراّبجلا عارذب اعارذ نيعبرأ رانلا يف غلبي رفاكلا "دلج
 . "ةليوط تناك اذإ (ةراّبج ةلخن هذه» :مهلوق برعلا ةغل يف غئاسلا نمو . ليوطلا

 قلخ هنأ ربخأ امل «ةفص نوكت نأ حصي ال هنأ اضيأ اَنّيِب دقف «ةروصلا امأو

 ىلع» لمحُي نأ حصي الو .اهيلع قلخُيف مدآل الاثم ةفصلا نوكت الو «مدآ اهيلع

 . ؛ةفصلا ىنعمب (ةروص

 5١. عجار ١.

 . 5 انه امك ءدلج ( ظلغ :وأ) ةفاثك :يداعلا ظفللاو ءاهلك لوصألا يف اذك .؟

 .519 عجار .'"

 دحأ نإ ( ١5 ) لبق اميف لاق ذإ ؛مالكلا ضقانتم فلؤملا نأ ةلهو لوأل ئراقلا ليختيس . ؛

 انهاه ةروصلا ىنعم نوكي نأ » ؛هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ثيدحلاب قلعتي اميف «ليوأتلا هوجو
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 ثيدحلا لكشم ملا ل

 مل ثيح نم ةفصلا ىلع نيعلاو نيديلاو هجولا ركذ# نم قلطأ ام انلمح امن

 ىلع وهف ىلاعت هيلإ»» فيضأ ام لك سيلو .عنتميو ليحتسي ام اهنم دحاو يف دجوي
 اهنمو ؛لعفلا ىنعمب اهنمو «كلملا ىنعمب اهنم ءاماسقأ مسقني كلذ لب «ةفصلا قيرط
 اًنّيِب ام بسح ىلع ءاهعقاوم نئارقلا# رّيمُّتو لئالدلا فشكت امنإو .ةفصلا ىنعمب

 ! هللا ءاش نإ هّمَّلعاف .ائبّترو

 هليواتو رخآربخ رك ذ -64

 هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع ىور اميف نولوقت امف :لئاق لاق# نإف

 ضعب يفو ؟ ' ءارمح ةّلُخ هيلع درمأ باش ةروص يف يبر تيأر : 'لاق هِيَ
 ناك له هلاتيبب ىايصا دب هللا ثم ىلإ ليمو رملع نب هللا دعا "رابخألا

 يف ؛هآر دق معن لاقف#« سابع نب هللا دبع هيلإ* لسرأف هبر ىأر ُهيَع هللا لوسر

 يرهاظ ضقانتلا نكل . « هتفص ىلع مدآ قلخ و هللا نأ ربخلا ىنعم مث نم نوكيف «( ةفصلا ىنعم

 ىلع» - مومعلا ىلع ناسنإلا ينعي - مدآ هللا قلخ ( ١ :يلي امك هريسفت نكمبو ءطقف

 هلل (؟ . (خلا ءاملاع ءارداق هنوك ) هتوعنك اتوعن هايإ هحنمب «ء(هتفص ىلع » يأ .(هتروص

 نم («ةفص» هتروص تسيل ىنعملا اذهبو ,خلا ؛هديو ههجوكو ءهملعو هتردقك ةيلزأ تافص
 «ةفص هجو»ب لاق امك (ةفص ةروص»ب لوقلا هنكمي ال يرعشألا ملكتملاف هتاذب ةمئاقلا هتافص

 .( 5١4 هالعأ عجار )

 ١. لاطبإ ؛ 5 444-45 ءامسأ ؛5/١541/1 رمر عجار  4١551١8١غبت 47514,1١

 للع ١ ١8,1١5,1١5 88 نازيم ؛ ١, .59:وأ) ناذاش رماع نب دوسألا... :هلمكأب دنسلاو

 ةمركع نع ةداتق نع ةملس نب دامح نع ( ناسيك نب دمصلا دبع :وأ «ديوس يبأ نب ميهربإ

 سابع نبا نع .
 .عجارملا مظعم يف امك ءءارضخ :اهضعب يفو «لوصألا مظعم يف اذك .؟

 4914 ةعيرش ؛45-198١/484 حوت ؛ 7١8 8 نس :ةملس يبأ نب هللا دبع نع .*'

 / 317,87 يف طس ؛ 47/7, نازيم ١ 8 47١ للع ؛1١-١,17١7/8 لاطبإ ؛ ؛ 57 ءامسأ ؛ ؛ةه

 . ١

 هآر فيك نأ هلوسر رمع نب هللا دبع ( هيلع : وأ ) هيلإ درف : عجارملا مظعم يف انه فيضأ . +

 .هآر لاقف



 "0 كروف نب ركب وبأ

 باش ةروص يف بهذ نم ' شارفب بجتحم بهذ نم يسرك ىلع 'هتروص
 ةلزن هآر دقلو  ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع رخآربخ يفو ؟ ”لجر
 صرخملا جاتلا هل نّيبت ىتح هينيعب هبر دمحم ىأر :لاق ]١/51[ هي ىرخأ

 - سابع نبا تعمس :لوقي ةمركع تعمس : *لاق نابأ نب مَكَلا نعو ؟ ؛ؤلؤللاب
 ىلاعتو كرابت هللا سيلأ سابع نبال تلقف لاق 'معن لاق - هبر دمحم ىأر له لعّسو

 كلذ كل َمُأ ال لاقف [ ٠١7/51 4 راصبألا كردُي وهو راصبألا هكردُت الإ لوقي

 اهنأ ”ليفّصلا َمُأ نع رماع نب ةرامُع نعو .ءيش هكردُي مل هروُث ىلجت اذإ هرون

 .ءارضخ ةضور يف :هدعب وأ ناكملا سفن يف اهلك عجارملا يفو ءاذك ١.

 . شارف هنود :(«شارفب بجتحم » نم الدب ؛عجارملا لك يف .؟
 اهلعلو ؛فلؤملا ةياور يف الإ ( «لجر باش ةروص يف») ةريخألا تاملكلا هذه تسيل ."

 لُجر ةروص يف هتياور يف «ريكب نب) سنوي داز : يقهيبلا لاق ؟ ةدايز وأ ) فّرحم روتبم صن

 لجر ةروص يف كلم ةكئالملا نم ةعبرأ هلمحي يسركلا نأ عجارملا يف اهناكم ليقو .( «باش
 . دسأ ةروص يف كلمو رسن ةروص يف كلمو روث ةروص يف كلمو

 سنأ نع يدادغبلا بيطخلا هجرخأ ثيدحلا ةياور هلعلو «دنسلا اذهب ربخلا اذه دج مل .

 ( ...) لجو زع يبر ُتيأرف تيهتناو ءامسلا ىلإ يب يرسأ ةليل :معلص هللا لوسر لاق :للاق
 .(17 8,٠١ غبت ) ؤلؤل نم اصوخم اجات تيار ىتح هنم ءيش لك تيأرف

 / ١5,57 يف طس - ) 44 4 ءامسأ :ةدايز عم ؛ 40١-487 /19/4 حوت : ظفللا سفنب .ه

 .57 ةروس ريسفت رت :رخآ ظفلب ؛535١-١,148١ لاطبإو ( 5-١15١

 اضيأ اذك ) ولْؤل نم رتس هنود ةرضخ ىلع هيمدق ٌنأك هآر معن لاق :طسو ءامسأ يف .5

 سابع نبا نع رخآ ربخ يف تدرو ايؤرلا سفن نأ ىلإ رشدلف .( 45,١ ١ لاطبإ يف براقم ظفلب
 يف هبر ىأر ادمحم نإ :( ةمركع - ةداتق - ةملس نب دامح - رماع نب دوسألا قيرط نع )

 للع ؛ 455 ءامسأ عجار ) ةرضخ يف ( هيلجر :وأ ) هيمدق لول نم رتس هنود درمأ باش ةروص
 ١0,١(. يلال - ه١,98 نازيم؛ ١

 (185/119ر0 عمجم -) 5145 8 58 ربط ؛0١5 فلتخم :تافالتخا عم ؛عجار .

 را1757١1-١07 لاطبإ ؛ ؛؟ا/ ءامسأ ؛( ةنسلا باتك يف يناربطلا نع) ١ 8 ١١57 زنكو

 يلال ؛153,4 نازيم ؛١4-١,0٠8 تاعوضوم ؛( 98١ للع 51١,17) غبت ١-4١51

 .١هرا



 ثيدحلا لكشم لم

 (؟) رص هالجر 'رفوُم باش ةروص يف 'هبر ىأر هنأ ركذي هَ هللا لوسر تعمس
 نب ملسم يبأ نب ملاس نعو . بهذ نم شارف ههجو ىلع بهذ نم# نالعن هيلع

 سابع نبا ىلوم ةمركع تيأرف مالسلا هيلع لوسرلا دجسم نم تجرخ : "لاق دايز

 لاق ءارفع# نب ' ذاعُم لجرلا اذإف لجرلا اذه لوق ىلع كدهشُأ ىتح ْخّربت ال لاقف#

 هِي هللا لوسر نأ يبأ ينثّدح لاق هيي هللا لوسر نع# كوبأ كربخأ ام يتربخأ

 يف *هيقاس فصن ىلإ سودرفلا (؟ ) "نيررصح يف نيملاعلا بر ىأر هنأ هثّدح

 .رصبلا' ممتلي باش ةررص

 لوقيس هنأ ديب «( مونلا يف :وأ ) مانملا يف :عجارملا ةيرثكأ يف انه درو ام فلؤملا يسن دق ١.

 يبنلا نع ليفطلا مأ ثيدح يف اصن يور امك مانم ايؤر كلذ نوكي )5١4(: ٠ دعب اميف

 ! «ثيدحلا ركذو «مونلا يف يبر تيأر :لاق هنأ معلص

 نم الدب (رقوم» أرق نم نيققحملا نمو .ارفوم اباش ةروص نسحأ يف : عجارملا ضعب يف . ؟
 لاطبإ) «ةرفو يذ» اهيف ءاج يتلا ثيدحلا تاياور ضعب هيلع لدت امك ءأطخ اذهو «(رفوم»

 باتك يف يناربطلا نع ) (ةرفو هل» هيف ءاج سابع نبا نع رخآ ثيدح وأ( ١14١9

 15١(. يلآلو ١ 8 ١١85 زنك رظنا ,ةنسلا

 «عجارملا مظعم يفو . مسرلا اذهب ابيرقت اهلك «ةفلتخم تاءارق اهل ةملك لوصألا يف انه .*

 .(؟) فخ يف :اهضعب يفو ؛(رضخلا يف :وأ ) رضخ يف :ناكملا سفن يف

 نب (ناميلس وأ «ملس وأ ) ملاس ءدايز نب ملسم :لوصألا نم هريغ يفو .ل يف اذك .4

 انثدح يزارلا ديعس نب يلع انثدح «ةنسلا يف) يناربطلا لاق» :لاقف يطويسلا امأ .دايز يبأ
 نب ميلس همع نع دايز نب نايفس انث دح ينزملا كلام نب مساقلا انثدح بدؤملا متاح نب دمحم

 .همسا طبض امفيك «يوارلا اذه ةيصخش قيقحت نم نكمتن مل .«دايز

 ١ 8 1١814. زنك ايئزجو 1,١« يلآل عجار .ه

 . يلآل يف امك «ذاعمل نبا :باوصلاو ءاهلك لوصألا يف اذك . 5

 ١71,١ لاطبإ يف امك ؛« نم رضخ » : باوصلا لعلو ؛ةءورقم ريغ ةملك لوصألا يف انه ./

 .رنكو يلآل يف امك (نم ةريظح »وأ ء718

 ةياور يف تدرو اهنأ ديب ؛زنكو يلآل يف ( هيقاس فصن ىلإ ) تاملكلا هذه تسيل . 8

 ١10,١ 8 1١17١. لاطبإ رظنا «ليفطلا مأ ثيدحل

 لاطبإ اضيأو «زنكو يلآل نم نيعجرملا الك رظنا ؛عمتلي جات هيلع :باوصلاو ءاذك .

 .(هنم عملي جات هيلع) ١١؟هو ١١ 88 "هر١



 مع كروف نب رككب وبأ

 هللا ةفصب قيلي يذلا هجولا ىلع هجيرخت يف مالكلاو كلذ ليوأت ركذ
 مالسلا هيلع لوسرلا بيذكت ىلإ يدي الو ديحوتلا ضقني ال امث ىلاعت

 لجو زع هللا تاذ ديحوت هناكرأو ديحوتلا دمع دحأ نأ كلذ يف ام لوأف
 ةلاحتساو ماسقنالا يفن نم باتكلا لوأ يف امهركذ# مدقت نيذللا نيينعملا ىلع
 بجاولا لصألا نم كلذو . تاعرتخما ءاشنإ يف ريبدتلاب هدارفإ# يناثلاو هيلع ضيعبتلا
 الو .هتيبثتو هقيقحتب الإ عمسلا دري نأ غوسي الامم وهو «ديحوتلا دقع حبحصت يف
 هب دارملا نوكي نأ الإ هوجولا نم هجو ىلع قداص ٌربخ هلاطبإو هضقنب دري نأ زوجي#
 لقع هابأي ال امم ليوأتلا يف قيرط هل نوكيو «كلذب هركذ زع هفصو ىلإ عجري ال ام
 .دعب ِهبّترُتو ِهنّيبُث يذلا وحنلا ىلع ؛عمس هركنُي الو

 يتلا فاصوألا هذه اهيف ركُذ يتلا ثيداحألا هذه لمج نإف كلذ دعب مث
 .هنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع ةياور# ىلع رودي امم لصفلا اذه يف اهانركذ

 يضر رمع نبا نع اوورو «هتياور يف ةمركع ليدعتلاو حرجلاب ملعلا لهأ فّعض دقو
 اذإو . 0! سابع نبا ىلع ةمركع بذك امك يلع ب ذكت ال: : عفانل لاق هنأ هنع هللا
 .هنهوُي ام دحأ كلذ ناك ءفيعض لقنلا لهأ دنع وهو «هيلع داحالا يف هرادم ناك

 نم اهجو كلذل بلطو ٌدكاح هتحصب مكحو ٌلباق هلِبَق نإف ءكلذ عمو
 دقتعي ام نيبو ربخلا اذه لوبق نيب عمجيل ؛هيبشتلا نم صلختلا# هب بلطي ليوأتلا
 هنأ كلذ ىنعم نوكي نأ اهدحأ :هوجو نم انكمُم كلذ قيرط ناك ؛ديحوتلا يف

 يف ئئزلا لغاوش هلغشت ال نم هنأ هب ملسو# هيلع هللا ىلص دارأ نوكي نأ لمتحي

 هللا نع .هبّكرو لجو زع هللا هرّبد يذلا هجولا ىلع ءبيكرتلاو ةروصلا# نسح
 ضراوعو تاوهشلا# تافآ نم اسورحم اموصعم هنوكل# ؛هتعاطو هتيؤر نعو
 نسج هيهلُي ال نمم هنأو هيف هيلع لجو زع هللا لضف كلذب انل اّرعُم ؛تالفغلا

 هتدئاف نوكتو .انركذ يذلا هجولا ىلع يه ال ءاهيف لجو زع هبر ىري امنإو «رظانملا
 نسُخو تالآلاو نيزلا نم اهيف ام# ىأرو «ةنجلا لخدو ءامسلا ىلإ هب يرسأ امل هنأ

 ١. بيذهت ؛4١/595رمر عجار 7,/5528-151.
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 ثيدحلا لكشم 51

 ةئجلا يف ىأر ام ىلإ عجري كلذ نإف «ربخلا يف فصو يتلا رظانملا كلت ىلع روصلا

 اهيلإ هرظن هعطقي مل هبر كلذ عيمج يف ىأر امنإ هنأو «هب# تنير امو قلخلا هذه نم
 ,ةنع

 لئاقلا لوق نآل لكم يبنلا ىلإ عجرت ةفص هذه نإ لاقي نأ اضيأ لمتحيو

 ؛يئارلل ةفص»# بوكرلا نوكي نأ امهدحأ ؛نيهجو لمتحي «ابكار اديز تير »

 نم ركُذ ام ناكو «نيهجولا لمتحا اذإو . يئرملل ةفص بوكرلا نوكي نأ يناثلاو

 يرلا نع لججت نأ يجوز هايم هللا ىلإ عجرز اذا يسب الام تالا هذع

 .هتافصو هيناعم# ركذ ىلإو يئارلا ىلإ اهيف عوجرلا نوكي نأ وهو «رخآلا

 نوكي نأ امهدحأ ؛نيهجو كلذ دعب هيف مالكلا لمتحا «كلذب انلق اذإف

 تيأر لاق هنأ ُهّتِكَم يبنلا نع ليفملا ّمُأ ثيدح يف اًصن يوُر امك «مانم ايؤر كلذ
 ةيؤر تناك نإو ؛كلذ نإ لاقي نأ اضيأ لمتحيو# . ثيدحلا ركذ#و .مودلا يف يبر
 يف ؛ناك هنأ ىنعملا نوكيو هيَ يبنلا ىلإ عجري كلذ نإف «ةظقملا لاح يف نايع

 مل ثيح نم ؛هلاح نم نكمتلاو ةوقلاو تابثلا باب# ىف ؛لجو زع هلل هتيؤر لاح
 كلت ىلع ربخلا يف روكذملا نوكي امك ؛هتنهوأو هتجعزأ الو ةلاحلا هذه هزفتست

 نيكمتلا نم هب هركذ زع هللا هّصخ ام هيف ةدئافلا نوكتو . اهاوقأو هلاوحأ متأ يف ةعيهلا

 اذإ :ةديفم تناكو «يناعملا هذه مالكلا اذه لمتحا اذإو .ةلاحلا كلت يف تيبكنلاو

 دلال ل اللا ىلع هدمع ند نذر يولع هاج ناك ةحيرك ه1 وباع ليحل

 .لجو زع

 لاؤس - ٠٠6

 اهنورجت مث ءلجو زع هلل« تافص فاصوألا هذه اولعجت ال ملف : لئاق لاق نإف

 ؟ هجولاو نيعلاو ديلاك «باتكلا اهب درو ىتلا تافصلا ىرجم

 عمو .رذعلا عطقي يذلا دروملا درت مل رابخألا هذه نأ اهدحأ «رومأل :ليق

 ربخ لبقُي امنإو ءاضيأ داحآلا يف# ةياورلا ةهج نم هُقْرُط تلَلُع دق ام اهيفف ,كلذ



 "1 كروف نب ركب وبأ

 ىرج امو .'نطابلا ىلع عطقلا نود ,رهاظلا ىلع لمعلا قيرط هقيرط اميف دحاولا
 هذه لاثمأب عطقلا نكمُي الو ءعطقلاو داقتعالا اهقيرط نإف ,ماكحألا نم ىرجملا اذه

 ءحصي ال ةقيرطلا هذه نم لجو زع هللا تافص يف فاصوألا هذه زيوجتو .رابخألا

 الأو «ةدئاف نم اهلقن# ولخي الكل اهانركذ يتلا هوجولا هذه ضعب ىلع اهانجّرخ امنإو

 اهبيترت نكمأ اذإو .اهلطعو اهلطبأ نمل نيواسم نوكن ألاو «دورو الك اهدورو نوكي

 حصي يذلا هجولا ىلع اهيناعم ةنابإو اهتدئاف راهظإ هيف ناك ءانّيب ام ىلع اهجيرختو
 .قيفوتلا هللابو .اولاق ام نود انركذ ام ىلع اهانلمح كلذلف «هناحبس هللاب قيليو

 ىرجملا اذه ىرج ام نإ لوقي ناكو ( ... ) داحآلا رابخأ كلذ دعب مث » : 717 درجم رظنا . ١

 هب لومعم وهو ( ... ) داحآلاب اهيلإ لصُو ام اهنمو ) : ١37 و .«هبيغ ىلع عطقُي الو هب لمعُي
 . (نطابلا يف هب عوطقم ريغ رهاظلا يف ةجح





 ١ كروف نب ركب وبأ

 ةميزُخ نبا هركذ اميف لمصف# ٠

 '(ديحوتلا باتك) ىف

 خيشلا فْئصُم لماتن نأ ءانباتك نم# عضوملا اذه ىلإ انئاهتنا دنع «متلأس مث

 (« ديحوتلا باتكو هاّمس يذلا - هنع هللا يضر - ةمررُخ نب قاحسإ نب دمحم ركب ىبأ

 كلذ لمحو .ةهباشتملا ظافلألا هذه اي يتلا رابخألا هذه عون يف عمتجاو

 .قلخلا نم اهب نيفوصوملا رئاس هبشُي ال اهيف هنأو «لجو زع هللا تافص اهنأ ىلع

 «هليوأت يف باوصلا نع هللا همحر هيف بهذ امو اههوجو اًنّيِبو «كلذ انلمأتف

 ال امو ةفصلا ىرجم يرجي نأ زوجي ام نيب هعمجو هجيرخت يف قحلا فالخ مهوأو

مث هيف اهعمجو اهاور يذلا هباتك يف اهركذ اظافلأ انركذو .هيف كلذ زوجي
 مل ا

 انرشأو كلذ لصأ ىلإ انأموأ دق انك نإو اهيناعم اَنّيبو «لبق انيلمأ اميف لخدي
 ىلإ

 .هقيرط

 كلذ نمربخ رك ذ - ٠١

 يف بتك قلخلا هللا ىضق امل : "لاق كي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ”ىور

 نع رخآ ربخ يفو . يبضغ *تلان يتمحر نإ هدنع عوضوم وهو هسفن ىلع هباتك

 طقف « لصف » :لوصألا ةيقب يفو .ح يف الإ ( « ديحوتلا. . . لصف 0) ناونعلا اذه سيل 1

 .ءيش ال وأ

 ثيدحل ةيتآلا ةياورلا نأ الإ .«هلل ديلا تابثإ يف ةثلاث ةّئس ركذ باب : 14/69 حوت ١

 . ةنهارلا هتلاح يف ةميزخ نبا باتك يف ةدراو ريغ ةريره يبأ

 ديحوتو 4,١ قلخلا ءدب خب :ةبراقم ظافلأبو ١5. ةبوت سم :ابيرقت ظفللا سفنب و

 .؟10/ انهو ؛8هركو ؟98,5 مح ؛١ 5 ةبوت سم ؛؟؟ اه

 .تقبس :وأ «تبلغ :وأ ءبلغت :عجارملا يفو ءاذك 0
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 نإ هسفن ىلع هديب بتك قلخلا هللا قلخ امل : 'لاق هنأ هَ يبنلا نع ةريره يبأ

 هليوأت نايب
 ال امم سفنلاب هركذ يف لوقلا قالطإو اسفن هل نأب ىلاعت هللا فصو نأ ملعا

 تاذ نأل ,دوجوم هنأ ىلإ عجري قالطإلا اذه: ىنعم نأ "لبق اميف اَنِّيب دقو .هابأن
 هقالطإ ىلعو «ةنسلاو باتكلا صن كلذب درو دقو .هدوجوو هسفن يه ءيشلا
 .ةّمألا تعمجأ

 نأ "لبق اميف اضيأ اَنّيِب دقف .هدنع عوضوم وهف مالسلا هيلع هلوق ىنعم امأف
 هب دارُي نأ اهدحأ ءاهوجو لمتحي «لجو زع هللا ىلإ فاضُي امم ء( دنع ىنعم
 هللا دنع كئالوأف 9 لئاق نم لج لاق امك ؛ملعلا ىنعم هب دارُي نأ يناثلاو ,ةماركلا
 ناكملا ٍبرُق ىنعم ىلع « دنع امأو .«هملع يف يأ «[ 1/7412: نوبذاكلا مه
 نم عضوملا اذهب قيلي يذلاو .زعو لج هب قيلي الف «ةحاسملاو ةفاسملا ىنعم ىلع
 يف هبتك ام نأ ربخلا ىنعم نوكيو هب ملاع هنأ ىنعم ىلع نوكي نأ ( دنع) ىنعم

 هملع بهذي الغل هيلع هباتكب نعتسي مل «ءيش هنم هيلع ىفخي ال .هل مولعم هباتك
 مهب

 هللا مكح امل» :هانعم نوكي نأ لمتحيف «قلخلا هللا ىضق امل هلوق ىنعم امأف
 ىلاعت هلوقك ؛مالعإلا ىنعمب «ىضق» اضيأ لمتحيو .«قلخي ام قلخب لجو زع
 هناكف . '!مهانملعأ» يأ ؛[ 4,17/] 4 باتكلا يف ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو لف
 ىنعمب (هيف بتك اباتك قلخ «قلخي ام قلخي هنأ همكحو هملع يف قبس املا :دارأ

 447568 /8ه دهز جم! 8 البال 4 تلوم .داكي را ظفللا يفت 0 +
 ,15905 مح

 218١ عجار .؟

 هلاق ام هلابب انه ناك فلؤملا لعلو . 77 عجار دعب اميف لب لبق اميف نييبتلا اذه سيل 9
 . (78) لصألا سفن نم تاملكلاو « بيرق  ريسفت يف

 95١. و ؟8 درجم رظنا .؟



 كحل كروف نب ركب وبأ

 ثداوحلا نم تاقوألا نم لبقتسملا يف نوكي نأ دارأ ام ىلع ةلاد ةباتك هيف قلخ هنأ

 قلخ مث ملقلا هللا قلخ ءيش لوأ نأ رخآر بخ يف يوُر امك اذهو .اهيف ثدحت يتلا

 . 'ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب رجأ هل لاقف حوللا

 ,يبضغ تلان يتمحر نإ هلوقر# يبضغ بلغت يتمحر نإ هلوق ىنعم امأف

 ةفص ىلإ عجري كلذ نأو «لجو زع هللا تافص يف بضغلاو ةمحرلا ىنعم اَنّيِب دقف

 يف هتاماركب همَعنُي هنأ ملع نّم ميعنتل# ةدارإ اهنأب فصوُتو ةمحر يه ةدحاو

 هنأ ملع نم بيذعتل ةدارإ تناك اذإ «(بضغ» ةفصلا هذهل لاقي كلذكو «ةنجلا

 امك «ةمحر) هتمحر نع رداصلل لاقي مث .نيرفاكلا نم رانلا يف هتبوقعب هبَذعُي

 نع نئاكلل لاقي كلذكو . «رمأ ٠ هرمأ نع نئاكللو «ةردق ؛ هتردق نع نئاكلل لاقي
 حصيل# هجولا اذه ىلع كلذ انلمح امإو .اضيأ هجولا اذه ىلع « بضغو هبضغ

 ةمحرلا وه امب هناحبس هلل ةفص وه ام نأل «ةبلغلاو ليّتلاو ديازتلاو قباستلا امهيف#
 .ةبلغلاو ليتلاو قباستلاب هفصو زوجي ال «ةقيقحلا ىلع بضغلاو

 هتمحر نم رهظي ام هب# انتدافإ هجيرخت# ريدقت ناك «ىنعملا اذه ىلع بتر اذإف

 ( هيلع هتمحر تبلغ دقف همحر نّم نأو ,بضغلا لهأل هبضغ نمو «ةمحرلا لهأل

 نئاكلا هيلإ لصو نمع ةنابإ روهظ هيلع كلذ رهظو «هيلإ هنع رداصلا لوصو ىنعم ىلع
 .هتداعإ نع يِنْغُي امث لبق اميف# هليوأت يف هوجولا نم كلذ ريغ انركذو .هبضغ نع

 قالطإب لوقلا ىباتأل ان كتر دقق :هسبفت ىلخ هديب تك هنوف يميااماف
 ةئسلاو باتكلا ' صن كلذ يف اندمتعاو# «ةردق الو ةمعن ال ,ةفص يه (ديو

 ىلع روصقم كلذ يف لوقلاو . لجو زع هللا ىلإ اهتفاضإو اهقالطإ ىلع ةّمألا عامجإو
 ١. !فلؤملا ةياور اهيف دج مل اننأ ريغ ) ظافلألا نم ديدعلاب يورم وهو ءروهشم ثيدحلا (:

 ١ ( ةنس دب ) اعوفرم تماصلا نب ةدابع نع ١5/ 8  447٠١ردقرت  5١5 8/117ريسفتو

 ةعيرش ؛17,5١5 مح ؛5819 8 /58 ةروس 7. )11١ ( ؛5/41/ 8 نس ) اعوفرم سابع نبا نع

 ربط ١79.. 8١17- عمجم :رخآ ظفلبو - 19/15, عمجم  4١71/15/70ءامسأ

 7 . )*78( نس ) افوقوم سابع نبا نع  7١4 88يف بط 4948و 415-114,79/1,58

 ةعيرش  45١5غبت ) اعوفرم يلع نع ( 4 . ( "7/8 ءامسأ ١51,50 (.

  0لوصألا مظعم يف - «صن ىلع» نم الدب - اذك .
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 زوجي الف «'ديلا ىلإ ةفاضُم ةصوصخم ءايشأ ركذب ادّيُم درو ربخلا نأل «ربخلا هيف درو ام
 لاجم الو «ربخلا ةفصلاو ةفاضإلا هذه قالطإ لصأ نأ لجًلربخلا هب درو ام ىدعتُي نأ

 .ربخلا ريغ هل قيرط ال «هيف دّنيُق يذلا عضوملا يف هدييقت يف لوقلا كلذكو .هيف لقعلل
 مدآ قلخ اماف . "هديب ىبوط ةرجش سرغو هديب ةاروتلا بتك هنأ يوُر دقو

 هيف قلخ اميف ةباتك قلخ :يأ (هديب بتك » انلوق ىنعمو . باتكلا صن وهف ؛هديب

 اصيصخت اهفصوو ءديلا ركذب هيلإ ةفاضملا ةفصلا ىلإ ةفاضُم ؛هريغ وأ حوللا نم
 مهيفن يف# «كلذ لبق ةلزتعملا ىلع انملكت دقو . ليضفتلا ةهج نم ازييمتو انييبت#و

 ىلع وأ تاذلا ىنعم ىلع ةنسلاو باتكلا يف ديلا ركذ نم قلطأ ام مهلمحو كلذل
 .انهاه هدر نع ينغُي امب «ةمعنلا وأ ةردقلا ىنعم

 مل ظفل ةدايزب< , فينصتلا اذه بحاص هركذ# اممرخآ ربخ ركذ - ٠ 4م

 يف «٠ .هلصأ نع انفشكو هيف يوُر ام مظعُ انريسفت عم ؛هركذ مّدقت اميف رجي

 لجو زع هللا ىلإ هجولا ةفاضإ ركذ
 اهفرشتسا تجرخ اذإف ةروع ةأرملا نإ : ؛لاق هنأ هلْيَ# يبنلا نع ”ىور

 رخآ ثيدح يفو . اهتيب رعق يف يهو اهبر هجو نم نوكت ام برقأو* ناطيشلا

 ١. ىلاعت هللا ىلإ :ح ءانثتساب ءلوصألا مظعم يف اذك ٠ حيحصلا هلعلو .

 مل اننأ الإ «( افوقوم نيعباتلا ضعب نع وأ ءاعوفرم لفون نب ثراحلا نع امإ ) روهشم ربخ ."
 سمي مل :وأ - قلخي مل :وأ) هديب ءايشأ ةثالث قلخ هللا نإ :ةيداعلا ةياورلاو . ظفللا اذهب هدجن
 ةئنج :وأ «ةنجلا :وأ ) سودرفلا سرغو هديب ةاروتلا بتكو هديب مدآ قلخ ( ةثالث الإ هديب -
 4118/1375 يف بط ؛11530/و 78888 نس ؛18177/76-94 رمر عجار ديب ( ندع
 / هر ىفو 77 57/١ 545ر0 يف طس ١ ءامسأ 4٠١1 8 ةمظع ؛.١ 101-4 ةعيرش
 ١ 1 .1ه)8لواهز 1١18-85 88 ”رنك 8

 .40/1107 حوت .*

 ١٠١١١581١ ربط ؛ ١586-١585 88 ” ةيزخ نبا حيحص :دوعسم نبا نع . 5

 ءطقف لوألا همسق نكل «ربخلا اضيأ جرخأو . 40158 ”١ زنك ؛(38/785,7 عمجم -)
 ١8. عاضررت يف



 ١ كروف نب ركب وبأ

 اهتيب يف رقت نأ لثمب هللا هجو ةأرملا تسمتلا ام :لاق هنأ 'بابلا اذه ىف هركذ##

 دنع ءاعدلا يفد « هيَم يبنلا نع ديعس وبأ ىور :" اضيأركذ امو . ' اهبر دبعتو#

 مالسلا هيلع يبنلا نع ”اضيأ ركذو . ؛ههجوب هيلع هللا لبقأو : ةالصلا ىلإ جورخلا

 يف 'مهبر هجو ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو : ' ةنجلا لهأ ةفص يف لاق هنأ
 .ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ ندع ةنج

 اهمّهوت ةظفل ةدايز# «عونلا اذه يف باب ةمجرت يف# «*لئاقلا اذه ركذ مث

 ركذو ««انبر 'هجو ءوض ركذ باب» :لاق نأ وهو «صن كلذ يف سيلو «ربخلا ىنعم

 . ''ءوضلا ىلإ عجري كلذ نأ امهوتم ؛' 'هجولا تاحّبُس# هيف ركذ يذلا ربخلا هيف

 ١. حوت ١8/؛؛.

 يف ىتح «ديحوتلا باتك ريغ يف ربخلا اذه دج مل اننأ الإ ءاضيأ دوعسم نبا نع .”

 تسبل اذإ : يلي امك هؤدب ثيدحل ةريخألا ةلمجلا ةقيقحلا يف وهو ! فنصملا سفنل حيحصلا

 يف يلصأ وأ ةزانج ىلع يلصأ وأ اضيرم دوعأ لوقتف نيبهذت نيأ ليق تجرخ مث اهبايث ةأرملا

 عمجم -) 1580و 81١5 88 5 ربط يف دوعسم نبا نع هلثم ربخ جرخأو .( ... ) دجسم

 .اهتيب يف هدبعت نأ لثمب اهبر ةأرما تدبع امو :ىرخأ ةمتاخ عم نكل «

 . ( ٠ ةالصلا نم » ناكم - ةديدجلا ةعبطلا يف امك - (ةالصلا ىلإ » :أرقا ) 4١/17 حوت .*

 5١,57. مح ؛الالك 8 ١54/ دجاسم جم .5

 حوت.ه 59/1١5

 /* ةنج رت 4595 ناميإ سم 494,714 ديحوتو 5 ريسفت خب :يرعشألا ىسوم يبأ نع .

 زنك ؛10؟ ءامسأ؛4,١59141١4مح ؛١١1١ قاقر رد 41805 ١/ ةمدقم جم 8
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 .طقف « مهبر ىلإ» :عجارملا ةيقب يفو .حوت يف اذك .7

 .140/15 حوت.

 يتعبط يف امك «ةروص» نم الدب ؛(هجو ءوض» :ةءارقلا باوص «عقاولا يف ءاذكه .9

 نم ءادتبا ,دعب اميف باتكلا بحاص اهلوانت امنإف ««هللا ةروص» ةلأسم امأ . ديحوتلا باتك

 .41/55 حوت

 تقرحأل اهفشك ول رانلا هباجح ( ... ) ماني نأ يغبني الو ماني ال هللا نإ وه ربخلاو . ٠

 .(598و ٠١١ انهو «45-48/ 1١9-50 حوت ) هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحبس

 ءاوضأ » يه (هللا هجو تاحبس » نإ هصن يلات يف ةحارص لقي مل ةميزخ نبا نأ قحلا

 هللا هجو «ءايضا نع ملكت هنأ ريغ ؛ 477,7 ناسل رظنا «ةغللا لهأ ضعب لاق امك ؛(ههجو



 ثيدحلا لكشم 7”

 مهوتملا اذه أطخ ةنابإو انركذ ام ىلع هيف ديز ام ليوأت نايب ركذ

 .اهتيب رعق ىف ىهو اهبر هجو نم نوكت ام برقأو مالسلا هيلع هلوق امأ»#
 اهبر ةعاط نم نوكت ام برقأ ٠ هانعم نوكي نأ امهدحأ «نيهجو دحأ كلذب داركاف
 نم نوكت ام برقأو » هيف ىنعملا نوكي نأ يناثلاو . «هتافص نم ةفص هجولا يذلا

 هجولا نوكيو ؛«هتعاط يف صالخإلاو هبلطو اهبر هجو دصق نم 9 يأ ««اهبر هجو
 تسمعتلا ام رخآلا ربخلا يف هلوق هلثمو .هيلإ دصقلاو ءيشلا وحن هّجوتلاو هاجتالا ىنعمب
 .اضيأ نيهجولا ىلع هيف ليوأتلاو ءاهتيب يف رقت نأ لثمب هللا هجو ةأرملا

 اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو :ةنجلا لهأ ةفص يف «مالسلا هيلع هلوق امأف

 زع هللا ىلإرظنلا هانعمف ,ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ ندع ةنج يف مهبر هجو ىلإ

 .هللا هجو تسمتلاو 'هللا هجو يغتبي هلوق# يف انلق ام ىلع ؛«هجولا هل يذلا لجو
 نآلو# ؛هيلإ روظنملا ىلإ ال ,رظانلا ىلإ عجري كلذ نإف ,ندع ةنج يف هلوقو

 .هركذ مّدقت امل ناكم يف نوكي نأ حصي ال يئرملاو ,يئارلا وه ناكملا يف نئاكلا
 هلام الإ » هب دارا نوكي نأ لمتحيف ؛ دي هايس كادر هلا

 ىب مهيلع لضفتي الو رظنلا مهعنمي نأ هل ثيح نم ؛( ةمظعلا تعنو ربكلا ةفص نم
 لضفتي ال» نأ هلو «لضفو ةمعن ءادتبا لجو زع هللا ىلإ رظنلا نأ كلذب مهل افّرعُم
 . "لضفتي ال نأو لضفتي نأ هلو «ةمظعلاب توعنملاو ربكلاب فصٌنملا هنأل هب

 كلذ نأ هب دارملاو ءيرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا هلوق ليوأت مّدقت دقو
 . "هتوعن نم تعنو هتافص نم ةفص

 ول ام ءاهبلاو ءايضلاو رونلا نم لجو زع انبر هجول نإ لوقنو » : 37/351 حوت رظنا ؛«هرون»و
 . (هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحبس تقرحأل هباجح فشك

 ١ . ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ لف ةيآلا ريسفت يف كلذ فلؤملا لاق دق ةقيفحلا يفو ءاذك 4

  13عجار /501.

 هب لضفتي نأ لضفتملل ام وه لضفتلا 4١ : ١ 5 عمللا باتك يف يرعشألا لاق امك اذه . ”
 .(هب لضفتي ال نأ هلو

 . 10/8 عجار .'"



 ني كروف نب ركب وبأ

 ««زعو لج انبر هجوب# ءوض ركذ باب :ةمجرتلا يف فّئصملا اذه لوق امأف
 زوجي ال هنأو ,لوقنملاو لوقملا هب ىدعتُي ال بابلا اذه نأ يف هلصأل ضقنو هنم طلغف

 ركُذ يتلا رابخألا هذه نم ءيش يف ءركذُت ملو . 'ربخ ّصن هب دري مل ام هيف داي نأ
 ىنعم نأ «ليوأتلا قيرط نم ءلئاقلا اذه مهوت امنِإ لب .ةظفللا هذه ,هجولا اهيف

 ةدايزلا زوجت الو صن هب# دري مل ام هفصو يف دازف ءءوضلا قيرط نم ههجو تاحُبُس
 هلوق ليوأتو «تاحّبسلا ليوأت انركذ دقو .صن هيف دري ملامب لجو زع هللا فصو يف

 بجي ام هيف رّدقُي نأ زوجي الو .يوُر ام بسح ىلع .رانلا هباجحو رونلا هباجح
 كرابت هلوق انلوأت كلذلو . لبق اميف انركذ امل ,ىنعم الو اظفل ال ,ءوضلاب هفصو هنم

 يف حصي يذلا هجولا ىلع [؟5/ 541 © ضرألاو تاومسلا رون هللا ظ ىلاعتو
 . عاعش اذ اًئيضُم ارون هتابثإ ىنعم ىلع ال "رون هنأ هفصو

 ديلا تابثإ باب ىف لئاقلا اذه اهركذ امم ىرخأ ةظفل ةدايز رك ذ -8

 لوسر لاق : لاق# هربنم ىلع ةبعش نب ةريغملا تعمس :لاق ”يبعّشلا نع ىور

 ىندأب# ينربخأ بر اي لاقف لجو زع هبر لأس مالسلا هيلع ىسوم نإ هَِْكَي هللا

 لخدا هل لاقيف»# ةئجلا ةنجلا لهأ لخدي ام دعب ىتأي دبع وه لاق ةلزنم ةنجلا لهأ

 ىضرتفأ هل لاقيف مهلزانم اوذخأو ةنجلاةدجلا لهأ نكس دقو لخدأ فيك لوقيف

 :ليقو - نيكلمل ناك ام: لم وأ ايندلا كولم نم كلذ ناك ام ّلثم كل نوكي نأ

 يف روطسم وه امب الإ لجو زع يقلاخ تافص نم ءيش يف جتحأ تسل : ةميزخ نبا لاق ١.

 5١/5١(. حوت ) (ةحيحصلا ةتباثلا ديناسألاب معلص يبنلا نع لوقنم وأ باتكلا

 ضيف «لوبناتسإ طوطخم ) هريسفت يف امأ . باتكلا نم مدقت اميف ليوأتلا اذه دج مل . ؟

 © ضرألاو تاومسلا رون هللا 9 ىنعمو ٠ :ةينعملا ةيآلا يف فلؤملا لاقف «( ظ-و١؟ ,ه٠ هللا

 تاومسلا رّونُم يناثلاو ءسنأو سابع نبا نع «ضرألاو تاومسلا لهأ يداه لوألا «نالوق هيف

 .(«نسحلاو ةيلاعلا يبأ نع ءاهرمقو اهسمشو اهموجنب ضرألاو

 يف بط ؛١١7 ناميإ سم :تافالتخلا عم ؛عجارو 59-.1١54/1-1755. حوت .*

 ؛89-811)الو مكر ةيلح ؛1١5 8 ةمظع ؛589 850 ربط؛ ١١ه, ",١/1١ ؟

 .95194 8 995 ةروس ريسفت رت ايئزجو 711-4١8 ءامسأ
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 ةرشعو هلثمو هلثمو هلثم كل لاق تيضر بر لاق - كولم ةثالثل# ناك ام لثم

 ينربخأف بر اي+ لاقف# كنيع تّدلو كسفن تهتشا ام اهيف#« كلو هفاعضأ

 مل مث 'هيلع تمتخو يديب مهتمارك تسرغ كّربخُأ فوس لاق ةلزنم مهالعأب

 يف كلذ قادصم رشب بلق ىلع كلذ» رطخي ملو نذأ هب عمست ملو نيع هرت

 .ةيآلا [ 10/55 ] 44 نيعأ ةّرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف إ» ىلاعت هللا باتك

 هليوأت ركذ

 ال ؛نيتفص# نيديلا هل نأب لجو زع هللا فصو قالطإ نأ انّيِب دق انأ ملعا

 كلذ ليوأت# مّدقت دقو .ةنسلاو باتكلا صن هب درو امم# «نيتمعن الو نيتحراج

 الو ليطعت ريغ نم ةنسلاو باتكلا عابّتا هيف نوكي يذلا هجولا ىلع هانعم قيقحتو

 :كلذب دارا نوكي نأ امهدحأ ؛نيرمأ لمتحيف «"هيلع تمدخو هلوق امأف
 ام لثم اذهو .«اهب مهيلع لضفتلاو مهل ةبهلاو ءاطعلا مكح هب ب مهل تمكح ينأ»

 ٌتمكح ينأ» ىنعمب (لعفت ال وأ لعفت كنأ كيلع تمتخ »لئاقلا لوق يف يرجي

 تلعجو  :هانعم نوكي نأ يناثلا هجولاو .«هب كّئصصخو كيلع تبجوأو كيلع
 ليضفتلا اذهب مهل ةنابإ# «ةياهنو ةياغ ال ؛ةلزنمو اردق مهيلع يلاضفأ ةمتاخ كلذ«

 يرجي امنإ مالكلا اذه لثم نأ لبق اميف انّيِب دقو .«فيرشتلا اذهب مهل اصاصتخاو

 اذإو .هيف فرشو ةعفر ةدايزب روكذملا صيصختو «ةداعلا يف ليضفتلا ىنعم ىلع

 هللاب قيلي الام ىلع لمحُي نأ نود هيلع كلذ لمحُي نأ ىلوألا ناك ءكلذ لمتحا

 نع ىلاعت «ةجلاعُماو ةرشابملاب لاعفألا راهظإو ةحراجلاو ةلآلاب هفصو نم هناحبس

 لطع دقف ديلاب فصولا ىفن نمو ءأطخأ دقف هليوأت يف كلذ مهوأ نمو .كلذ

 .ةنسلاو باتكلا ظفل نع لدعو

 حوت يفو .هليوأت يف ةءارقلا هذه فلؤملا دكؤيسو «(أ ىوس ) لوصألا مظعم يف اذك ١.

 .اهيلع :عجارملا ةيقب يف امك

 .لوصألا لك يف ؛«اهيلع» نم الدب ءاذك .؟



 يح كروف نب ركب وبأ

 نإ :لاق هنأ هْنقَت يبنلا نع يرعشألا ىسوم وبأ هاور 'رخآ ربخ يف يوُر دقو
 بوتيل راهنلاب هدي طسبيو راهنلا ءيسُم بوتيل ليللاب هدي طسبي لجو زع هللا
 .اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ليللا ءيسُم

 هلامعتسا كلذكو ؛ةمعنلا ىنعم ىلع ديلا ظفل لامعتسا ركنُي سيل هنأ ملعاو

 رومألا نأ ءمهنيب فالخ الب «سانلا مالك يف ىرج دقو .ةردقلاو كلا ىنعم ىلع

 قلخلا رومأ نإ نولوقي امك «ةريثك هقلخ ىلع هللا يدايأ نأو ءلجو زع هللا ديب اهلك

 يف ديلا ةظفل تلمعُئسا اذإ ءسيلو . ةرفاو هقلخ ىلع هللا معن نإو «هللا ةردقب يرجت

 قلطأ عضوم لك يف كلذ ىلع الومحم نوكي نأ بجو «ةردقلاو كلُاو ةمعنلا

 نأ عنمي ملو عنتمي مل «ةمعنلا ىنعمب ربخلا اذه يف ديلا ىنعم نإانلق اذإ ءكلذكو . هيف

 ىنعم ىلع نوكي ال [75/5/8] # يديب تقلخ امل © هلوق يف ركذ ام نوكي

 ةمعنلا ىنعم ىلع انهاه# اذه لّوأتم لّوأت ولف ءكلذك ناك اذإو .ةردقلاو ةمعنلا

 لب 8 ىلاعت هلوق وهو «ديلا طسبب درو دق باتكلا صن نأ ىلع .هيلع كلذ ركدُي مل

 ٌدرف « ةلولغم هللا دي 3 اولاق امل دوهيلا لوق لجو زع هللا ركنأف . # ناتطوسبم هادي

 # ءاشي فيك قفنُي ناتطوسبم هادي لب ولاق امب اونعُنو مهيديأ تّلغ ل لاقف مهيلع

 لب ؛هيلإ ديلا مهتفاضإ مهيلع در الو ديلا قالطإ مهيلع ركنُي ملو .[54/]

 . طسبلاب هفصوو هيلإ كلذ ةفاضإ زاوج ىلع لدف «طسبلاب امهفصوو هسفنل امهتبثأ

 رخآلصف ٠

 وهو «طلغلا هيف مهوُي ام ءباب ةمجرت يف ؛( ديحوتلا باتك ١ بحاص ركذو

 ةيمهجلا ةلّطعمْلا فونأ تمغر نإو لجو زع هلل لجرلا# تابثإ ركذ# باب» : "لاق نأ

 ١. و 598,4 مح ؛١7 ةبوت سم عجارو 2175/1780 4 حوت  4١4ةمظع ؛ 58 ١18-

 ٠" ؛ زنك ؛585رال غبت ؛"١5 ءامسأ ؛ 8 1١581١.

 .505/9٠. حرت. ؟



 ثيدحلا لكشم نرحل

 مهلأ  ىلاعت هلوقب اضيأ كلذل جتحا مث . « لجو زع انقلاخ تافصب نورفكي نيذلا

 : 'تلصلا يبأ نب ةيمأ لوقبو «[ ١95/171 # اهب نوشمي لجرأ

 ”هّصْرُم ثْذَلو ىرطألل ُرْثسّنلاو هنيمي لجر تخت ُدْونَو ْلُجَر
 .تلصلا يبأ نب ةيمأ قدص :لاقف هقادص ُهَّتِيَي هللا لوسر نأو

 هناحبس هيلإ لجرلا ةفاضإب لوقلا نأ مهوأ ام كلذ يف طلغلا عضوم نأ ملعاو

 «ةنسلاو باتكلا صوصن نأ لبق اميف اَنِّيب دقو . هيلإ ديلا ةفاضإب لوقلا ىرجم يرجي

 اهيبرع ءاهرسأب ةّمألا قالطإ عم ءانلق ام ريغ هيف ليوأتلا لمتحي ال يذلا هجولا ىلع

 ةزاجتسا ىلع مهعامجإو «لجو زع هللا ىلإ ديلا "ةفاضإ ةيبرعلاو ةيسرافلاب اهيمجعو
 ؛هناحبس هللا ىلإ لجرلا ةفاضإب لوقلا راكنإ ىلع نيرثكألا نأ عم ؛هراكنإ كرتو كلذ

 نأ ءاهيركنُمو لجو زع هللا تافص يتبثُم نم رظنلاو ملعلا لهأ نم عيمجلا راكنإو

 يذلا ربخلا مهنم لّوأت نم لّوأت امنإو . لجو زع هللا تافص نم ةفص لجرلا نإ لاقي

 .ةفصلا ىنعم ىلع ال «قلخلاو كلا ةفاضإ ىنعم ىلع لجرلا ظفل هيف قلطأ
 ؛عضوملا اذه يف حيحص ريغف :# لجرأ مهلأ 9 ىلاعت هلوقب هجاجتحا امأف

 مهنأ مهفّرعو مانصألا ةدابع نع نيرفاكلا ّدر هب دارأ امنإ لجو زع هللا نأ لّبق نم

 نذأو ءاهب رصبُي نيعو ءاهب شطبي ديو ءاهب يشمي لجر هل نم ةدابع نع نوفنأي
 مانصألا ةدابع ىلع مهعّرقُي ؟ كلذ نم ءيش هل سيل نَم نودبعي فيكف ءاهب عمسي

 ناك اذإو .رصبُت الو عمست الو «ةردق الو لعف اهل سيل «ناتومو دامج يه يتلا

 لجو زع هللا فصو تابثإ بجوُُي ام اهيف نكي مل ءانركذ ام ىلإ ةيآلاب دصقلا
 هفصو بجوُي ام الو «نذألاب هناحبس هللا فصو بجوُي ام اهيف سيل امك «لجرلاب

 ةعيرش 5١١ 4١١59١ ربط 59٠0-4941 58 نس 47650١ مح :سابع نبا نع ١.

 2151141 8 ”زنكو 51 ناذئتسا رداضيأو) ,١١/1717 عمجم ؛!”٠ ءامسأ ؛ 49-6

 .( (لُجَر» نم الدب لح » :ةئطاخ ةءارق عم

 .لماكلا نم . ؟

 .لوصألا عيمج يف اذك .'“



 0 كروف نب ركب وبأ

 هيلع بجوُي ءركذ ام ىلع اهب اًجتحُم «ةيآلا رهاظب كسمتلاو .ايديأو الجرأ هل نأب

 لوقلا نم هراكنإ ىلع نوملسملا عمجأ ام تابثإ نم انلق ام ىلع هيف رمألا نوكي نأ

 ! نيعألاو ناذآلاو لجرألاو يديألاب

 نع يوُر ام ؛ءكلذب همجرت يذلا بابلا يف .'فينصتلا اذه بحاص ركذ مث
 لبق اميف كلذ ليوأت انركذ دقو .رانلا يف همدُق رابجلا عضي : لاق هنأ هِي يبنلا

 ركذي ملو . لجو زع هلل ةفص مّدّقلا تابثإ ىنعم ىلع ال ءاهركذ مالقت هوجو ىلع
 وأ هلجر راّبجلا عضي ىتح هربخ يف لاق ,مهضعب الإ لجرلا ظفل ربخلا اذه ةاور

 ءالجر الإ نوكت ال مّدّقلا نأ مّهوتو ظفللا هيلع سبتلا امل ,نوكي نأ لمتحاف 'همدق

 اهيف عضي هنأو (مدَقلا) ركذب ربخلا اذه ظافلا ٌرثكأو .(لجرلا» (مّدقلا» لدب ركذ

 ةفصلا ةفاضإ ىنعم ىلع نوكي نأ امإ :هجوأ ةثالث نم هيف# مالكلا ولخي الو .همّدق

 زوجي ال ةفصلا مّدَقو .همدق اهيف عضيف هيف لاق هنأل ,ربخلا هنم عنمي امه اذهو «هيلإ

 ةلاحتسال «هناحبس هللاب قيلي ال اممف# «ةحراجلا مّدَق امأو . ناكملا يف عضولاب اهفصو

 قبي ملف .لبق اميف كلذ داسف اَنّيب دقو «ةبكرتم# اماسجأو ةضعبتم ءازجأ نوكي نأ

 دحأ ىلع ؛كلملاو قلخلا ىنعمب ربخلا اذه يف هيلإ فيضأ يذلا مّدّقلا ىنعم نأ الإ

 ىلع كلذ نإ "ليمُش نبرضتلا هلاق ام ىلع وأ ءامهليوأت انركذ نيذللا نيهجولا

 نم لوق لوأتُي هيلعو . هقلخ نم هب# رفكي نمم زعو لج هللا ملع يف مّدقت ام ىنعم#
 ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف همدق نيملاعلا بر اهيف يلدُي ىتح : ؛ربخلا اذه يف ىور

 108.95 حوت

 2570/44 حوت يف ةميزخ نبا اهجرخأ سنأ نع ثيدحل ةياور يف - ! اقح - اذك .؟

 نم سيل نكل . 3778 نسو ؟1/9,7 مح رظنا ءلبنح نب دمحأ اهجرخأ اضيأ كلذكو

 يهو ءاضيأ اهدجن لب «ةددرتملا ةردانلا ةياورلا هذه يف الإ درت مل « لجرلا» ةملك نأ حيحصلا

 هالعأ رظنا ,ملسمو يراخبلا هجرخأ ( هبنم نب مامه ظفلب ) ةريره يبأ نع ثيدح يف ؛ءاهدحو
 .6ح 5

 5٠. هالعأ عجار . "

 . 1717/579 رمر ؛١* 5,٠7 مح عجار «سنأ نع ربخلاو .550/848-551 حوت . 5



 ه1١

 ثيدحلا لكشم 8

 نيذلا مه مهنأ ىنعم ىلع (مّدّقلا مهو ءاهيف قلخلا ءالدإب كلذو .طق طق لوقتو

 .اهنولخدي مهنأب هركذ لج هللا نم ملعلا مهب# مّدقت
 ركذ الإ ءلجرلاب همجرت يذلا بابلا يف ,فينصتلا اذه بحاص ركذي ملو

 ىتح :ٌُكشلا قيرط ىلع «يوارلا نم ربخلا اذه ظافلأ ضعب يف ركذ ام ىوس «مّدقلا

 ةمجرتب أطخلا مهوأو باوصلا نع لدع هنأ كلد# نابف . 'هلجر وأ اهيف همدق عضي

 هجوب هيف عسوتلا نكمُي ال يتح رمألا هيف قيضي امث وحنلا# اذهو . هيف سيل امب بابلا

 ةئسلاو باتكلا نم ربخلا ىلع الإ هيف دمتعُي ال عضوم هنأل ءىوهلاو يأرلا ةهج نم

 رلا رك ذب بابلا ةمجرت نم ةيمهجلا فونأ هب مغرت هنأ مّهوت امو . ةحيحصلا

 7 1 همّموت ام فالخ ىلع وهف «ةحصلا هجو ىلع هركذ نم بابلا ٌَرلخ

 يضر سابع نبا نع ريبُج نب ديعس نع يوُر ام 'فينصتلا بحاص# ركذ مث
 :[؟ 88 / ؟14 ضرألاو تاومسلا هيسرُّك عسو )ف ىلاعت هلوق يف «لاق هنأ هنع هللا

 ."هُردق رّدقُي ال شرعلاو نيَمَدَقلا عضوم يسرُككلا نإ

 نأ امهدحأ «نائيش «يسرُكلا ليوأت يف «سابع نبا نع يوُر دق هنأ ملعاو

 هنع يوُرو . *(ضرألاو تاومسلا هّملع عسو :هانعم نأو « «ملعلا يسرُمكلا ىنعم
 نوكي نأ لمتحيف ”! نم يَمَدَقَ عضوم# لقي# ملو .نيَمَدَقلا عضوم يسرُككلا نأ
 هللا يَمَدَق عضوم وه لقي مل ذإ ؛مهريغ وأ ةكئالملا نم هقلخ ضعب يَمَدَقَ# عضوم

 .هركذ زع

 «هبنم نب مامه ظفلب ةريره يبأ نع ثيدحلا اضيأ ةميزخ نبا جرخأ :حيحص ريغ اذه ١.
 75١7/915. حوت عجار

 110-748/1١08-549. حوت .؟

 81 ربط ؛455و 104 88 نس 440/04101744551 4478/50 رمر عجار .*

 4107,١. نازيم ؛ ١94,5 ناسل 45577519 غبت ؛؟ه 4 ءامسأ 47١5 ةمظع

 ديعس قيرط نع سابع نبا نع يورم اضيأ ليوأتلا اذهو . 1,7 /750,7 يف بط رظنا . ؛
 .ريبج نب

 اهيف ءاج ام ثيدحلا تاياور نم نأ ريغ .اهركذ ةفنآلا عجارملا مظعم يف - اقح -اذك .ه
 7545/1١١8. حوت ؛809 و 5٠5 88 نس رظنا ,«نيمدقلا) نم الدب (هيمدق »



 كحل كروف نبركبوبأ

 يف انركذ امك .حصي يذلا هجولا ىلع الوأتم ناكل ءاضيأ كلذ ليق ولو

 يف مدقتملا ءيشلا وه مّدَقلا نإ لبق اميف اَنْيِب دقو .رانلا يف همدق راّبجلا عضي هلوق

 .هبملعلا مّدقت ىنعمب ةراتو «ةفصلاب ةراتو .دوجولاب ةرات مدقتلا#» نأو «ةغللا

 .امهل هّقلخ مدق امم هقلخ نم نيعونل اعضوم يسرُكلا نوكي نأ لمتحيف#

 ةحراجلاب هانعم صتخي نكي ملو «يناعملا نم انركذ ام مّدقلا ظفل لمتحا اذإو

 . ليحتسي ام نود اهنم# ىلاعت هللا فصو يف# حصي ام ىلع لمحُي نأ ىلوألا ناك ءطقف

 رخآالصف 0١5-

 مهوأو 2( شرعلا ىلع ءاوتسالا »ب همجرت اباب 'فينصتلا بحاص ركذ مث

 سيل هناحبس شرعلا ىلع هءاوتسا نأل ءأطخ هنم# كلذو .رارقتسالاو نكمتلا ىنعم

 عافتراو ريبدتلاو رهقلاب ّولعلا ىنعم ىلع وه لب «رارقتسالاو نكمتلا ىنعم ىلع
 .قلخلا# ةئيابُم يضتقي يذلا هجولا ىلع ,ةفصلاب ةجردلا

 تأ زنا هقول يل عع لع عطب اعيدح "بانل اذه يف كوز

 مث «ىلاعتو كرابت برلا مظعف .«! ةنجلا ينلخ دي نأ# هللا ٌعْذا :تلاقف هم يبنلا

 نبا ثيدح داريإ لبق - ىرت امك - ئدتبي ينعملا بابلا نأ الإ . 18١/1١١ حوت ١.

 .هدعب ال ««نيمدقلا عضوم » يف سابع

 ١. حوت ١05/510-1544.,

 455591968 88 ةمظع ,1١١-4١١ / 558ر5 يف بط ؛ 05 8 نس ؛ "5/174 رمر .*

 . (رازبلا نع) 5984888 ٠١ زنك - ايئزج -و ؛8-5//8-١,85 عمجم ؛" 8 ١ للع

 وهو - ةراتف :ابايترا ربخلا دانسإ يف نأ قحلاف ««رمع نع اعطقنم اثيدح » : فلؤملا لوق امأ

 ؛ينادمهلا ةفيلخ نب هللا دبع همسا نيعباتلا دحأ قيرط نع ءرمع نع العف يور - بلاغلا

 2555 9 ةمظعو نسورمر يف اذك ) لسرم ثيدحك هسفن ةفيلخ نب هللا دبع نع يور ةراتو
 لاق .( ١ 8 ١ للع - ه؟,8 غبت يف بيطخلا اهجرخأ ثيدحلل ىرخأ ةياور يف اضيأ كلذكو

 .١رمع نع هنظأ ةفيلخ نب هللا دبع نع . .. » :ثيدحلا دنسل هركذ يف هتهج نم ةميزخ نبا
 نازيم ) «فرعُي داكي ال٠ :يبهذلا هيف لاق ءلوهجم لجر اذه هللا دبعف ؛كلذ ىلع ةوالع
 ل(



 ثيدحلا لكشم "0

 ديدجلا لحرلا طيطأك 'اطيطأ هل نإو ضرألاو تاومسلا عسو هيسرُك نإ :لاق

 ىلع هلقث ىنعم نأ انحضوأو «لبق اميفربخلا اذه ليوأت اَنّيب دقو .هلقث نم بكر اذإ
 قحلا» :لئاقلا لوق انركذو .ةّنَجلا لقث ال ءلالجإلاو ميظعتلا لقث ةلمحلا لهاوك

 هللا قلخي نأ ركنُي ال هنأ اًنّيِبو .نزولاب ليقثلا# ىنعم ىلع كلذ سيلو «(ّرُم ليقث

 نم لزنُي نأ ديرُي اميف ةكئالملل ةمالع كلذ نوكي# «"يسرُكلا يف اطيطأ ىلاعت

 مهل ددجتي اميف نوكي امب لاقثتسا لقث مهيلع كلذ لقثيف «هقلخ ضعبب ةبوقعلا

 .لالجإلاو ةبيهلا نم

 ضرأب رفعج عم تنك : تلاق ”سيمُع تبب ءامسأ ثيدح اضيأ ركذ مث

 نع هحرطف ةشبحلا نم لُجرب تّرمف قيقد نم لّمكم اهسأر ىلع ةأرما تيأرف ةشسحلا
 ذدخأيو يسركلا ىلع دعقي موي كلملا ىلإ كلكأ تلاقف قيقدلا حيرلا تفسف اهسأر

 . ملاظلا نم مولظملل
 ةفصلا نم هسفنل هقلطأ ام هركذ زع هللا نع ىفنُي نأ حصي ال امك «هنأ ملعاو

 لجو زع هللا ىلإ فاضُي نأ حصي ال كلذك «مهب قثوُي ال نيذلا ءاوهألا لهأ يأرب
 هقثوُي مل اميف ةأرملا هذه لوق#و .هب قثوُي نمع اطوبضم نوكي نأ ريغ نم ٌفصو
 اذه لثم ركذ زيجتسي فيكو .نيملاعلا بر تافص تابثإ يف هيف ةّجُح# الو «ليلد
 ؟ ةنس الو باتك صن هتبثأ امم كلذ سيلو «لجو زع هللا تافص تابثإ يف ربخلا

 ءاهيف تفيضأف «عجارملا ةيقب امأ .رازبلا ةياور يفو ١55 8 ةمظع يف امك «حوت يفاذك ١.

 هنم لضفي امف هيلع دعقيل هنإو : يلي امك ( بط يف) اهصن ةليوط ةلمج ««ضرألاو» دعب
 .اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ رادقم

 نإ :يبعشلا ثيدح طقف فلؤملا جرخأ لب .قبس اميف دوجوم ريغ موعزملا نييبتلا اذه .
 ىنعم رسفي نأ نود «( ١57 ديدجلا لحرلا طيطأك اطيطأ هل نأ ىتح شرعلا الم لجو زع هللا
 .طيطألا اذه

 . بلاط يبأ نب رفعج ةأرما سيمع تنب ءامسأ تناك .18-5437/1017-747 حوت .'*

 .55 يبهذلل ّولعلا باتكو 47١/177 رمر يف رخآ ظفلب نكل ءاهثيدح اضيأ يورو



 فضل كروف نب ركب وبأ

 ! 'ةنس الو باتك ّصن هب تبقي مل امم دوعقلاب ىلاعت هللا فصو نأ ملعاو#

 ام وحنك ,هلاعفأ فاصوأ رئاس هيلع لمحُت ام ىلع الومحم ناكل ؛ءكلذ تبث ولو

 نم مهناينب هللا ىتآف 9 هركذ لج هلوق يف ركُذ امو ءايندلا ءامس ىلإ هلّزنت يف ركذ
 ةنس» وأ باتك# يف صنب ةظفللا توبث كلذ يف لصألاو .[؟17١/7] © دعاوقلا

 ظفل حيحص قيرط نم تبغي ملو امأف .ليوأتلا هيلع ٍبّئرُي مث ءاهب قوثوم قيرط نم

 .هب قلعتلل هجو الف هت يبنلا نع ةنس يف دوعقلا

 كبر كنثعبي نأ ىسع ': ىلاعت هلوقل هليوأت لبق اميف دهاجُم نع انركذ دقو

 هلع يبنلا داعقإ ركنُت ملو .هعم شرعلا ىلع هدعقُي هنأ [/9/117] # ادومحم اماقم

 اهنأل «ةنوعملاو ةرصنلا ىنعم نم هب قيلي ام ىلع «هعم» ةظفل انلوأتو «شرعلا ىلع
 / 0018 متنك امنيأ مكعم وهو ]ف هلوقك «ملعلا ىنعم يف ةلمعتسم ةكرتشم ةظفل
 اماف# .[١؟4/15124؛ اوقّتا نيذلا عم هللا نإ 9 ىلاعت هلوقك «ةرصْنلا ىنعمبو [ ؛

 . هركذ لج هب قيلي الف هب ةرواجملا ىنعمب نوكي يذلا

 رخآ الصف 57

 ركذ باب » :ةمجرت ىف لبق اميف انركذ# يذلا باتكلا اذه بحاص ركذ مث

 . '(ءامسلا ىف العو لج هللا نأ نايبلا

 ظفل# نأ لجأل ؛«ءامسلا يف» هللا نإ لاق نم لوق ركنُي سيل# هنأ ملعاو

 ىنعمو .[15/5717/] # ءامسلا يف نم متنمأء#  هلوق وهو هب درو دق باتكلا

 مسجلا ةفص كلذ نآل ناكملا يف نكمتلا ةيقوف ىنعمب ال ء«ءامسلا قوف هنأ كلذ

 ةمظعلاو# ةلزنملاو ةبتّرلا قيرط نم قوف هنأ هب فصُو ام ىنعمب نكلو «ثتدحملا دودحملا

 . ةردقلاو

 نبا اهجرخأ يتلا ( ةفيلخ نب هللا دبع قيرط نع ) رمع ثيدحل ةياورلا نأب ئراقلا رّكذن ١.
 رظنا ) ربخلا هيلع دعقيل هنإو :اهيف ليق يتلا ةطسوتملا ةلمجلا اهنم تطقس كروف نبا مث ةميزخ

 .(١1ح .5٠ هالعأ

 *. حوت 5984/1١١١.



 ثيدحلا لكشم فرضي

 بّيطلا ملكلا دعصي هيلإ # لجو زع هلوق كلذ يف 'لئاقلا اذه ركذ مث

 / ؟4] © هيلإ هللا هعفر لب  هركذ لج هلوقو ء[ ٠١/75 ] 6 هعفري حلاصلا لمعلاو
 دوعص ىنعم ىلع سيل هيلإ بّيطلا ملكلا دوعص نأ لّبق نم ؛طلغ هنم اذهو م

 كلذكو «ىقبي ال اضرع هنوكل مالكلا ىلع كلذ ةلاحتسال «لقنتلاب ٌولع ىلإ لفُس نم

 ءازجلا عقوم هدنع هعوقوو هلوبق هيلإ بّيطلا ملكلا دوعص ىنعم امنإو .حلاصلا لمعلا

 عفر» هنكلو ؛«(«ناكم ىلإ ناكم نم عفر ١ ىنعم ىلع ال «# هعفري آف هلوقو . باوثلاو

 نأ نود البٌق# ؛حلاصلا لمعلا هب برتقا اذإ ءمالكلا نأو ءلّبقت دق هنأ ىنعم ىلع (هل

 ش . لمعلا نع مالكلا درفني
 ىلإ هعفر هنأ هانعمف» #4 هيلإ هللا هعفر لب # : ىسيع ةصق يف هلوق امأف

 امك هيلإ عفترا هنأ ىنعم ىلع ال «هريغ هيف ركْذُي الو هللا الإ هيف دبعُي ال يذلا عضوملا

 . ةحاسملاو ةفاسملاب هنم برقي نأب ولع يف مسج ىلإ لفُس نم مسجلا عفتري
 ]١47/1[« # اكد هلعجف لبجلل هبر ىلجت املف أ ىلاعت هلوق ”ركذ مث

 نأ «بابلألا يوذ اي ءاطيحُم ملعلا سيلأ» :لاقف ةيمهجلا ىلع هب# ٌجتحي هنأ مّهوتو

 ةلطعملا تمعز# امك «قلخو رشب لك عمو عضوم# لك يف ناك ول ءلجو زع هللا
 .1؟ لبجلا كد امك ضرألا يفام# عيمج " كدلو ءيش لكل ايلجتم ناكل ؛ةيمهجلا

 لعج هنأ ىنعم ىلع لبجلل هناحبس برلا يلجت نأ لّبق نم ؛دساف ٌمهو هنم اذهو

 ىسومل ةمالع «ةيؤرلا دنع هّكدد# مث « ؛هناحبس هللا ىأر ىتح ايئار املاع اًيح لبجلا

 . افيرشتو ةنابإ ةيؤرلاب هصخ نم ىوس ,هّكد الإ ايندلا يف ٌدحأ هاري ال هنأ مالسلا هيلع

 ناكملا يف ةبحّصلاو ةحاسملاب مهعم نوكي نأب هقلخلا هناحبس هللا يّلجَت ىنعم سيلو

 «مهيلع بجي هنأ مهيلع مهوتي ىتح اضيأ نيفلاخُلا بهاذم كلذ الو «ةرواجُماو

 505/11 حوت

 15م1 ها//117 حوت 7

 . طخ هنأ يلجو «كلذك : ديحوتلا باتك يتعبط يف .+

 . 1178 هالعأ عجار . 5



 انشا كروف نب ركب وبأ

 مهوتيو ؛مهمزلي ال ام هيفلاخُم مزلُي امو .لاق ام .عضوم# لك يف هللا نإ اولاق اذإ

 مل# امل ىهنأ مَلَعُيل ,بهذملاو ليوأتلا يف أطخلا كلذب مهوُيو «هنولوقي الام مهيلع

 الو هبهذم حّحصّي# ملف «برطضاو هيلع َلتخا ءحيحص ساسأ ىلع همالك ٍنّبِي

 .هيفلاخُم بهاذم دسفأ

 هلآاست يهو «'ةمطافل لاق هنأ ُهََْع يبنلا نع يوُر ام 'كلذ دييأت يف ركذ مث

 لك برو ادبر ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا+ بر مهللا يلوُق :امداخ
 ىونلاو ّبحلا قلاف - ميظعلا نآرقلاو :ةّرم لاقو - ليجنإلاو ةاروتلا لَزنُم ءيش

 ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ هتيصانب ٌدخآ تنأ رش يذ لك رش« نم كب ذوعأ

 نطابلا تنأو ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو# ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو

 1 .رقفلا نم اددْغأو نيدلا انع ضْفا ءيش كنود سيلف
 قوف هنأ هركذ لج هللا فصو ليوأت يف انلق ام ةحص نّيِبُي ربخلا اذه نأ ملعاو

 ىلع ؛ءيش قوف ناك نم لك نأ كلذو . ةفاسملاو ةحاسملا# ىنعم ىلع# ال ءىش لك

 ىلع وهو ءيش هنود ناك :هجولا اذه ىلع هيلع َرلعلاو هيف# نكمتلاو ةحاسملا ىنعم
 قرنان يح و اجل ذم يل قود نبل هنأ هلع بدلا نايا حلم ناكل ىو هيدعم

 فالخ لئاقلا اذه مهوأ قو: ةفاسللو ةجاسلاو نكاستلا ينبت نلعالا هش نك

 .همهوأ ام داسف ىلع لدي ربخلا نم ىور يذلا اذهو «كلذ

 ١.توح556/11١5.

 8/58 وأ 517 تاوعد رت 455 ركذ سم :نامسلا حلاص يبأ قيرط نع ةريره يبأ نع .

 نع ةريره يبأ نع اضيأ - يور ام ابلاغو . 94-34, غبت 481 8 /* ءاعد جم ؛8 م١

 بدأ دب عجار ) «هشارف ىلإ ىوأ اذإ» ءاعدلا اذهب وعدي ناك هتاذب يبنلا نأ - حلاص يبأ قيرط

 571/1117 حوت ؛ه15 504,71, 5 مح 4511/98 /15 ءاعد جم ؛ه.دز 4

 / ١5 تاوعد رت 457 ركذ سم عجار ) مهمون دنع ءاعدلا سفتب هباحصأ رمأي ناك وأ ( 5

 1١ ركذ سم عجار «رمألا اذه هيلإ بست يذلا حلاص وبأ وه تاياورلا ضعب يفو 8 ٠0."(.

 75-7710 ءامسأ <
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 نإ : 'لاق هي هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور ام 'اضيأ بابلا اذه يف ركذ مث
 "ةبّيطلا سفنلا اهتّيأ يِجّرْخا ليق حلاصلا لُجرلا ناك اذإف تّيملا رضحت ةكئالملا
 جرخت ىتح كلذ نولوقيف :لاق# .نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب يرشُباو
 لاقيف نالف لاقيف اذه نم لاقيف اهل حتفتسُيف ءامسلا ىلإ تجرع تجرخ اذإف
 حورب يرشُناو ةديمح يلُخْدا بّيطلا دسجلا يف تناك ةبّيطلا سفنلاب ابحرم
 اهيف يتلا ءامسلا ىلإ يهتنت ىتح كلذك اهل لاقيف+ نابضغ ريغ برو ناحيرو
 . ىلاعتو كرابت برلا

 نيصخلا ىلإ تءاج اشيرُق نأ ؛نيصُح نب نارمع نع يوُر ام ركذ# كلذكو
 هعم اوءاجف مهّبسيو انتهلآ رك ذي هنإف لجرلا اذه انل ٌمّلك هل اولاقف# همظعُت تناكو
 اوعسوأ لاق ُهََْم يبنلا هآر املف نيصُحخ# "لخد هي يبنلا باب نم ابيرق ”ءاج ىتح

 ناك دقو مهرك ذتو انتهلآ متشت كنأ كنع انغلبي يذلا اذه ام نيصُح لاف "خيشلل
 هلإ نم مك 'نيصُح ايرائلا يف كابأو يبأ نإ نيصح اي لاقف ازبُخ»و انقَج ”كؤابآ
 نَم ٌرْضلا كباصأ اذإف لاق« ءامسلا يف هلإو ضرألا يف ''ةعبس لاق» مويلا دبعت

 اللا حوت ١

 .١؟:راو 954,5 مح 447578 /91 دهز جم .؟

 .ةديمح يجرخا بيطلا دسجلا يف تناك :حوت يف ىتح «عجارملا يف انه فيضأ .'*

 عضب عم 58-١4 رلعلا باتك يف يبهذلا هجرخأو .7177/171-778- حوت .4
 . تافالتخا

 .اوسلج :ولع يف امك حوت يف ؛اوءاج : لوصألا ضعب يف . ©

 .لخدو :ولع يف امك حوت يف .لوصألا مظعم يف اذك .5

 .نودفاوتم هباحصأو نارمعو :حوت يف انه فيضأ .

 .كوبأ :ولعو حوت يف .8

 . 474 ءامسأ ؛895 8 1١8 ربط ؛" 48 8 ١/ وأ 54 تاوعد رت عجار انه نم .4

 ةعبس :ربط يفو ؛ءامسأو رت يف امك ) ةتس ةعبس : حيحصلا لعلو ءولعو حوت يف اذك . ٠

 .([اذك] تسف



 م كروف نب ركب وبأ

 لاق ءامسلا يف يذلا لاق وعدت نم لاملا كله اذإف لاق ءامسلا ىف يذلا لاق وعدت
 ١ .هلوطب ثيدحلا :هعم مهكر شُتو هدحو كل بيجتسي

 لمتحي برلا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ يهتنت ىتح تقع هلوق ىنعم نأ ملعآ
 نأ تابوا عاورألا نئارخ اه ينل ءامسلا ىلإ دعب ةنوكيت ا اهدا «اهجنأ

 ىنعملاو .[ 4/14 لجعلا مهبولق يف اوبرشأو  ىلاعت هلوقك «ةغللا يف كلذ لاقي

 اعابتا ءءامسلا يف هللا نأب لوقلا ركدُن ال اّنأ لبق اميف انركذ دقو .« لجعلا ّبُحو

 نكمتلاب مسجلا يف مسجلا نوك ىنعم ىلع هانعم نوكي نأ ىبأن انكلو «باتكلا ظفلل

 كلذ نع ىلاعت ؛هيفنو هثدحب لوقلا ىلإ يدؤُي كلذ نأل «هيفو هيلع

 ««ءامسلا يف» تلامتف (؟ هللا نيأ» اهل لاق امل «ةيراجلا ثيدح اضيأ انلوأتو

 ءاهرارقإ بانم# اهتراشإ تبان»و .ةنمؤم اهنإف اهقتعأ :لاق لب اهيلع ركنُي ملف

 هيلع يبنلا دهش كلذلف# «هللاب ةفرعملاو صالخإلا نم اهبلق يف ام ىلع تلدو
 1 ا . اهناميإب مالسلا

 رخآالصف ا

 هماهيإ يف طلغ ام ضعب َحالصإ ءاندروأ يذلا باتكلا# بحاص ركذ مث

 هنأ ريغ «لبق اميف هليوأت اَنّيِب دقو . 'لوزنلا ثيدح ,هداريإ يف قحلا بهذم أطخأو

 ةلاضف ىور ام كلذ نم .اهانركذف# اهّليوأت ( ؟ ) يضُتقا# اظافلأ اهضعب ىف ركذ

 ثالث ”يف ىلاعتو كرابت هللا نإ : "لاق هي هللا لوسر نع ءادردلا ىبأ نع ديبُع نب

 هريغ دحأ هري مل يذلا ىلوألا ةعاسلا يف ركذلا حتفي ليللا نم نيقبي تاعاس

 ١. حوت 8؟١/589.

 -؟/88/ 55-78 هجر :ةتوافتم تافالتخا عم عجارف .559/18-554 حوت .؟

 ؛348,5 نازيم ؛١5 8 ١ للع ؛١,511 داقتعالا حرش 417371 5/1/8117 يف بط ؛

 زنك ؛157,5/59,17١-55 يف طس ١0/41 5و) هرلسا ها//1989-١84,1١ عمجم

 .:: مهو *؟ 4055

 لزني :عجارملا مظعم يف امك «حوت يفو .هجر يف اضيأ اذكو ءلوصألا مظعم يف اذك .*

 . يف



 ثيدحلا لكشم رطل

 يتلا ندع ةنج ىلإ ةيناثلا ةعاسلا يف لزني مث 'ءاشي ام تبغُيو 'ءاشي ام وحميف

 نييبنلا ةثالث ريغ مدآ يدب نم اهنكسي الو رشب بلق ىلع رطخت ملو نيعاهرت مل
 ىلإ ةنلاثلا ةعاسلا يف لزني مث كلخد نمل ىبوط 'لوقيف ءادهشلاو نيقيدصلاو

 هدابع ىلإ علطي مث يتّزعب يموُق لوقيف ضفتنتف هتكئالمو هحورب ايندلا ءامسلا

 رجفلا ةالص نوكت ىتح هبيجأف عاد نم له هل رفغأف رفغتسم نم له لوقيف
 هدهشيف# [7/ 1071 ادوهشم ناك رجفلا نآرق نإرجفلا نآرقو ٍظ لوقي#« كلذلو

 .راهنلاو ليللا ةكئالم#و ىلاعت هللا

 ةعاسلا يف رظني مث :”رخآ ربخ يف ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب يف ركذ دقو

 ءادهشلاو نوقيّدصلاو نويبنلا الإ اهيف هعم نوكي ال هنكسم يهو ندع يف ةيناثلا

 ىلإ ةفلاثلا ةعاسلا يف طبهي مث رشب بلق ىلع رطخي ملو نيع هرت مل ام اهيفو
 .ربخلا .هيطعأف ينلأسي نم» لوقيف ايندلا ءامس#

 ىنعم ركذ مّدقت# دعب «ةدايزلا هذه ليوأت يف نّيبُي نأ بجي يذلا نأ ملعا

 هتمارك راد اهنأ كلذ ىنعمو . هنكسم يهو ندع يف رظني مث : هلوق «هليوأتو لوزنلا

 ال ,صيصختو فيرشت ةفاضإ يه#و ؛(هللا تيب ةبعكلا» انلوقك اذهو .هتبوثمو

 ؛ةئايلوأو هقايبثا نم نيتكاسلا نكسم اهنكل ةرواجم نوكس اهنكسي هنآ غم ىلع
 . فيرشتلاو صيصختلا ةفاضإ ىنعم ىلع نكسم هل يهو

 «نوكسلاو لولحلاب اهيف نويبنلاف# ؛نويبنلا الإ اهيف هعم نوكي ال :هلوقو

 . *(عم) ىنعم# ةنابإ يف هركذ مّدقت ام ىلع ؛ةماركلاو ةرصنلاب مهعم هؤانث لج هللاو

 .ءاش :حوت يف امك لوصألا ضعب يف ١.

 .لوقي مث :حوت يف امك لوصألا ضعب يف ١

 نازيم ؛؟١ 8 للع ؛ 447,17 داقتعالا حرش يف يتلا ةياورلا يهو ."76/157 حوت .*

 .54088 ؟ زنك ؛١٠,98١58/1١ عمجم ؛ة را

 .781و 1١98-1١95 هالعأ عجار .4



 قضي كروف نب ركب وبأ

 «لزني هلوق ىنعم وحن ىلعف «ةثلاثلا ةعاسلا يف طبهي مث : هلوق ىنعم# امأو

 هنأ هللا لزني هلوق ليوأت يف يعازوألا نع انيور امك «هلعفي لعف نع رابخإ كلذو
 .(ءاشي ام هللا لعفيو» : لاق

 رييغت ىنعم ىلع كلذ سيلف «تبغُيو ءاشي ام هللا وحمي : 'هلوق ىنعم امأو

 فيرصتو لاوحألا رييغت نم هل ام ىنعم ىلع هنكلو «'هل ودبي رمأب ٌرقتسا دق مكُح
 . ديريو ءاشي ام ىلع بابسألا

 هنكلو «ةيؤرلا رظن ىنعمب كلذ سيلف «ةيناثلا ةعاسلا يف رظني مث : هلوق امأو

 . هتامارك نم هدّدجُيو همعن نم هيدبُي ام وهو «ةمحرلاو فطعتلا رظن ىنعمب#
 ايندلا ءامسلا ىلإ ةثلاثلا ةعاسلا يف لزدي مث : مالسلا هيلع هلوق اماف#

 رك ذلاب هنابأو افيرشت هيلإ هفاضأ ءليربج حورلا نوكي نأ لمتحيف .هتكئالمو هحورب

 © كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن # لاقف ىلاعت هباتك يف هركذ دقو .اصيصخت

 ءامسلا ىلإ هتكئالمب لزني هلوق نأ ملعاو . مالسلا هيلع ليربج ىنعي ء.[ 13

 هيلإ فاضُيو ؛هرمأ نع ثدحي ام ىنعمب لوزن هنإو «لعف لازنإ هنإ لوقن ام ديوي ايندلا
 .هب رمأ اذإ («صللا ريمألا برض» لئاقلا لوقك «ءثدح هرمأ نع هنأ لجأل

 رخآ لصف -14

 هيف امهوُم ."ىسوم مّلك لجو زع هللا نأ يف اباوبأ باتكلا# بحاص ركذ مث

 ىسوم مّلك هللا نأ يف ؛مهبهاذم توافت ىلع ءاوفلتخي ملو . سانلا نيب افالخ#

 ىنعم الو ءكلذ يف ننّسو يآركذ فّلكتو .هريغ نم هنابأ امب ميلكتلاب هّصخو

 .595, 1١ ةيآلا يف هللا لوق - ةروصلا هذه ىلع ةرابعلاو - ينعي 5

 هللا نأ» ىلعو خسنلا توبث ىلع ةلالدك ةيآلا هذه ربتعا نمل - رهظي اميف - افالخ .؟

 «فلؤملا يأر يف ؛هنأكو ١7/8,17-١73(« بط الثم عجار ) (هباتك ماكحأ نم ءاشي ام خسني

 .ءادبلاب لوقلاو خسنلاب لوقلا نيب قرف ال

 558/175 حوت .**
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 امنإو ,مهلك ةالصلا لهأ نيب هيف فالخلا لاوزو عامجإلا هنع# ىنغأ ام هفّلكتل

 . فالخلا عضوم هيف# دصق الو هل ضرعي# ملو «ءكلذ ىنعم يف اوفلتخا

 هلحتني ام رّخأت امو هركذ مّدقت ام عيمج اهب دسفأ ةمجرت كلذ دعب ركذ مث

 ”ىنعم يف باب : 'لاقف «لزي مل هللا مالك هنأو قولخم ريغ نآرقلا نأب لوقلا نم

 هللا مالك نآل نيقولخملا مالك هبشُي ال ائبر مالك ”نأو نايبلاو يحولاب هللا ملكت ةفص

 نيب نوكي# يذلا نييمدآلا مالكك ال تمص لو هنيب تكس ال «لصاوتم مالك#

 .(يعلا وأ ركذتلا وأ سفنلا عاطقنال تكسو *تمص مهمالك

 مالك نأ يف ةنسلا لوصأ نم لصأ وه ام ةمجرتلا هذهب ضقن دق هنأ ملعاو

 هنإ هلوق يف هركذ امب كلذو .هلل امالك لزي مل هنأو ءثّدحُم الو قولخم ريغ هللا

 دعب ددجتم يناثلاف كلذك ناك ام نأ لّبق نم ««هنيب تكس ال لصاوتم مالك »

 .اقولخم اثدحم# اثداح ناك كلذك ناك امو «ىناثلا دعب ثلاثلا كلذكو «لوألا

 الاح هثدحُي مالك هنإ اولاق امل كلذ ىلع نآرقلا قلخب نولئاقلا ةيمهجلا دزت ملو

 طرش نم مّدقت دقو «ىنب ام مدهو سّسأ ام ضقنف .ىرخأ دعب ةّرم هدّدجُيو الاحف

 هنأو» اهتيفيك يف ملكتي ال هنأ# ءهللا تافص تابثإ# باب يف «باتكلا اذه عضاو

 . ”(؟ )ريقنتلا#و ثحبلا نود ميلستلا ىرجم اهيرجُي لب# هجولا اذه ىلع اهتبثي ال
 . لصألا كلذل ضقن هنم اذهو

 ١. حوت ١48/49".

 .فيرحت هنأ حجرألا نمو ««نم باب :حوت يف .”

 .نأ نايبلاو : ديحوتلا باتك يتعبط يفو .لوصألا عيمج يف اذك .

 . يلج فيرحت اضيأ اذهو «ءتمس :حوت يف .4

 رابخأب قلعتي اميف مهرسأب ثيدحلا باحصأ ىدل هيلع فراعتملا بهذملا وه ناك نإو .ه

 - ديحوتلا باتك عومجم يف عونلا اذه نم الوق دجن مل «.( (فيك الب» اهب ناميإلا ) تافصلا

 /١؟5-1١؟8 حوت ) ةميزخ نبا كانه لاق .لوزنلا رابخأ باب لوأ يف الإ - ةنهارلا هتلاح يف

 لوقلا نيفلكتم ريغ ؛لوزنلا ركذ نم رابخألا هذه يف امب نوقّدلصم نولئاق نحنف»
 .«لوزنلا ةيفيك انل فصي مل معلص يبنلا ذإ «ةيفيكلا ةفصب وأ هتفصب



 نك كروف نب ركب وبأ

 وهو «كلذ يف هُئَجُح ُهَّللَع يبنلا نع دوعسم نب هللا دبع ىور ام نأ مّهوت مث

 ةلسلسلا رجك ةلصلص ءامسلل ءامسلا لهأ عمس يحولاب هللا مّلكت اذإ : 'هلوق
 مالسلا هيلع ليربج مهيتأي ىتح كلذك نولازي الف نوقعصيف :لاق .افصلا ىلع

 :لاق .كبر لاق اذ ام ليربج اي نولوقيف مهبولق نع َعَرُف ليربج مهاتأ اذإف
 .قحلا قحلا نودانّيف قحلا لوقيف

 يف هللا ىضق اذإ : "لاق ُهتلَم يبنلا نأ ةريره يبأ نع ةمركع ثيدح يفو

 ىلع# ةلسلس اهنأك هلوقت اناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تبرض ارمأ ءامسلا
 وهو قحلا لاق يذلل اولاق# مكبر لاق اذ ام اولاق مهبولق نع َعَّرُق اذإف ناوفص
 : 'لاق . ةعاسلا رمأ نم هنأ نوري نوعزفيف : "رابخألا ضعب يفو - ريبكلا يلعلا

 *نايفُس راشأو - رخآلا# قوف دحاو# اذكه# مهو عمسلا وقرتسم اهعمسيف#
 هب يمري ىتح# هكردُي مل امبرو هقرحيف عمتسملا باهشلا كردأ امبرو - هعباصأب#

 رحاسلا مف ىلع اهيقلّيف هنم لفسأ وه نم ىلع رخآلا هيمريو هنم لفسأ يذلا ىلإ
 هاندجوف اذكو اذك موي» لاق دق سيلأ لاقيف ةبذك ةئام اهعم بذكيف نهاكلا وأ

 .ءامسلا نم تعمّس# يتلا ةملكلاب قّدصُيف اقح

 ءامسأ ؛( 81١ 785١57 زنك -) 41/58 8 / ٠١ ةنس دب عجارف 00/1١46" حوت ١.

 595891/1١, غبت 5.4١

 جم ؛54,١4و ١,١5 ريسفت خب يف هلماكب ربخلا يور 854/١417-590. حوت .1

 ىلإ ) طقف لوألا ءزجلاو .447,ه /5,74 يف طس ؛١.٠ ءامسأ؛14١ 8 /١؟ ةمدقم
 يف بط ؛557* 8/5754 ةروس ريسفت رت 4١,7١ ديحوت خب يف ( ؛ريبكلا يلعلا وهو »

0 

 حوت عجار ؛هالعأ روكذملا دوعسم نبا ثيدحل تاياورلا ضعب ىلإ ةقيقحلا يف ريشي .*

 . 71/4 انهو 4١ 55 8 ةمظع ؛71/104 هجر ؛"ه 7/145

 . ةريره يبأ ثيدح ةيقب . 5

 . ةمركع نع رانيد نب ورمع نع ربخلا يوري ناكو «ةنييع نبا يأ .ه
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 . 'ءامسلل ةلصلصلا تبثأ امنإ هنأ اَنِّب امو هليوأت مّدقت امم ربخلا اذه نأ ملعاو

 اهنأك هلوقل اناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا برضب# كلذ نأ رخآلا ربخلا ىف نّيبو

 نإ هلوق يف بابلا هب مجرت امم ائيش ربخلا اذه نمضتي ملو ءناوفص ىلع ةلسلس

 .دسافلا هيأرب هنم مٌّهوت كلذ امفإو «« تمصاالو هئيب تكس ال لصاوتم» هللا مالك

 هب قطن امو ربخلا ظفل ىدعتي ال هنأ هدعو نم هباتك لوأ يف مّدق ام لمعتسا ولو

 !هيف هيدّلقُم حارأو طلغلا اذه نم حارتسال "هسفن دنع نم هيف ديزي# الو ؛باتكلا

 يه يتلا تالالدلاو تارابعلا ىلإ عجار كلذ ىنعم نأ لبق اميف اَنّيِب دقو

 يحرلاب هللا مّلكت اذإ هلوق ىنعم سيل هنأو «هنم هدارُم مهفُي اهب#و مالكلا ىلإ قْرطلا

 تالالد بصن#و تارابع قلخب# ماهفإو عامسإ ددجتي هنكلو «مالك هل ددجتي هنأ

 نم («مالك ١ تارابعلا هذهل - زاجمناو ةعسلا قيرط ىلع - لاقي مث «مالكلا مهفُي اهب
 .انهاه هّدر نع ينغُي امب لبق اميف كلذ حرش ىضم دقو .هيلع تالالد اهنأ ثيح

 ثداح الو قولخم ريغ هللا مالك نإ انلوق يف انلصأ ىلع ءحصي ال هنأ ملعاو

 بجوُي كلذ نآل «مالك دعب امالك ملكتي هللا# نإ لوقن نأ» ءهوجولا نم هجوب

 تالالدلا# ةماقإو تارابعلا بصنو ماهفإلاو عامسإلا ددجتي امنِإو .مالكلا ثودح

 ثودح يضتقي ال ةرابعلاو ةلالدلا ثودحو ءادوجوم لزي مل يذلا مالكلا ىلع

 .وعدملا روكذملا ثودح يضتقي ال ركذلاو ءاعدلا ثودح نأ امك «هنع رَّبعلا لولدملا

 «كلذ دعب ملكتي مل مث لزألا يف ملكت امنإ لجو زع هللا نإ اضيأ لوقن انسلو

 لزي مل ادحاو امالك هلل نإ انلق اذإ ءانأ# نظف انلوصأ ىلع طلغ نم ضعب همّهوت امك

 «'كلذ دعب ملكتي مل مث ةّرم هب مّلكت هنإ ادلق دقف ءاملكتم هب لازي الو املكتم هب

 .هليوأت نود «( )*٠١ لبق اميف دوعسم نبا ثيدح دروأ امنإ فلؤملا نأ قحلا ١.

 ١. انه) ها١15/١ حوت ١7١8 ح ١(.

 ام ىلإ فلؤملا ريشي نأ الإ مهللا .ةرعاشألا بهذم وحنلا اذه ىلع مهف نَم فشتككن مل .8

 -لزألا يف ملكت ام دعب ملكتي ال ىلاعت هللا نإ  ةميزخ نبا باحصأ ءام اتقو هب لاق ناك

 ام الإ ملكتي الو ةرم الإ ملكتي مل ىلاعت هللا نأ معز نم» :اولاقو مهداقتعا اوححص ىتح

 ءامسأ عجار ) (املكتم لازي الو املكتم هللا لزي مل لب ءهللاب رفك همالك ىضقنا مث هب ملكت

/1 58-1 5). 



 5١ كروف نب ركب وبأ

 امهنيب# تكس ال مالك دعب امالك ملكتي هللا نأب لوقلا ىلع كلذ ٌراكنإ هلمح ىتح

 نع نابأو ,.ددجتم الو ثداح ريغ هللا مالك نأ هلصأ كلذب ضقنف .تمصالو

 املكتم لزي مل هللا نإ لوقن اّنأ كلذو .هبوه ام فالخ همّهوتو هيلع انبهذم ءافخ

 « 'رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألا يناعم عيمجب همالك طاحأ دق هنإو ءاملكتم لازي الو

 تارابعلا ديازتب ديزي الو# «ديازتتو ددجتت «ةريثك هيلع تالالدلاو هنع تارابعلا نإو

 دالجت يضتقت الو «ديازتتو ددجتت زعو لج هللا ىلع تالالدلا نأ امك هللا مالك

 يف طلغلا نأو «لوقن ام ةقيقح تملع «لصألا اذه تلّصح اذإف .هديازتو لولدملا

 نيب ةقيقحلا ىلع قرفي ملو مالكلا ديدجت تارابعلا ديدجت نأ مّهوت نمل عقو امنإ كلذ

 .هيلع ةلالدو هنع ةرابع وه ام نيبو ةقيقحلا ىلع مالك وهام

 رخآ لصف اه

 ىورو «'ةيؤرلا باب يف مجارتو اباوبأ (ديحوتلا باتك ١ بحاص ركذ مث

 يضتقيف هظافلأ ضعب لكشُي ام اهنمو .هانعم لكشُي ام اهيف سيل ام اهرثكأ ارابخأ
 . لاقاام يلاع لدن ال ازابخ هيف لاق دفع عل مديل طلح هن[ ريغ فايت ناب

 هنإو ,ةمايقلا موي لجو زع هللا ىري# نّم راَمُّككلا نم نإ هلوق هيف طلخ مث

 منهج يرهظ نيب رسجلا عضوُي نأ لبق ةيؤرلا كلت نإو «ناحتما ةيؤر مهّضعب# هاري#

 كلذك «لوبقلاو ةمحرلاب نينمؤملا مّلكُيو داعبإلاو درطلاب راَمُمَكلا مّلكُي امك كلذ نإو

 ءارورسو ةّذل هتيؤر يف نودجي الو «نوقفانملا هاريو باتكلا لهأ# ضعب - معز - هاري

 . ”طقف نونمؤملا هتيؤر يف رورسلاو ةّدللا دجي امنإو

 امالك هنوك ىلاعتو هناحبس هللا مالك يف بجاو وه ام نإ لوقي ناكو ) : 77 درجم رظنا ١.

 اطيحم ادحاو اكيش هملع نوكك دحاو ىنعم هسفن يف وهو ءارابختسا اربخ ايهن ارمأ ادحاو

 .(اهفالتخا ىلع تامولعملاب

 .105/151 حوت .؟

 نأ نايبلا ركذ باب :هباب ةمجرت يف ةميزخ نبا كانه لاق . 4701108-41١ حوت .*

 زع هللا نوري «باتكلا لهأ ضعبو ,مهقفانمو مهنمؤم مهرجافو مهرب معلص يبنلا ةمأ عيمج
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 .نيتلاقم ىلع ىلاعت هللا ةيؤر يف سانلا نأل ؛ةثّدحُم ةلاقم هذه نأ ملعاو

 . ةلزتعملاو ةيمهجلا بهذم وهو «نمؤم الو رفاك هاري الو «ةعنتمم يه : لاق نم مهنمف
 موي نونمؤملا هاري امنإو «ةزئاج هناحبس هللا ةيؤر نإ ءقحلا لهأ مهو ءاولاق نولئاقو
 / 271 4 نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ ! الك 9 ىلاعت هلوقل اّقُكلا نود «ةمايقلا
 «ةرضانلا هوجولا نأ 'ربخأو . ىلاعت هللا ةيؤر نع نوبوجحم راَقّثكلا نأ ربخأف .©
 . ذكموي زعو لج اهبر ىلإ ةرظانلا يه «نيصلخملا نينمؤملا هوجو يهو «ةقرشملا يهو
 ّنظأ تنك امو . ىلاعت هللا نوري ال نيرفاكلا نأ ىلع صنلا اذهو دبيقتلا اذه# لدف
 هيف ادوهزم هبهذم ناكو - ”يرصبلا ملاس نبا ىوس راّقُكلا ةيؤرب لاق ادحأ نأ
 ىلإ هنوبسنيو كلذب هنونّجهُي ءزاجحلاو قارعلا ءاملع دنع هيف اعدبُم هنع ابوغرم
 «نيرفاكلا ضعب اضيأ كلذب صخ دقو ! فّئصُلا اذهل هّنيأر ىتح - لوقلا اذهب ةعدبلا
 ملاس نبا ناكو «ةمايقلا موي ىلاعت هللا نوري نيرفاكلا ضعبو نيقفانملا نإ لاق هنأل
 .هنوري راَفّككلا رئاس نأ ىلإ بهذي

 :"لاق يردّخلا ديعس وبأ هاور ربخب كلذ يف قلعت فصلا اذه تدجو مث
 نوُراضُت له لاقف ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي انلقف# هتيم هللا لوسر انلأس
 ةليل رمقلا يف نوٌراضُت لهف لاق ال انلق لاق# باحس اهنود سيل سمشلا يف
 ةمايقلا موي كلذك مكبر نورت مكنإف لاق ال انلق لاق# باحس هنود# سيل ردبلا
 سمشلا سمشلا نودبعي اوناك نيذلا عبتيف هعبتيلف ائيش دبعي ناك نم لاقي لاق

 ةيؤرلا هذهو ؛( ... ) ذذلتو حرفو رورس ةيؤر ال ناحتما ةيؤر مهضعب هاري «ةمايقلا موي لجو
 ىلإ رظنلاب نينمؤملا نم هتيالو لهأ لجو زع هللا صخيو . منهج يرهظ نيب رسجلا عضوي نأ لبق
 . (ذذلتو رورسو حرف رظن ههجو

 ١. ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ل : 57-53, نآرقلا © .

 .ةيملاسلا ةفئاطلا خيش شل( تا يرصبلا ملاس نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ينعي . 0
 يدل يحب دهم قييم «يداددجل رخل نم فرقا بلادك ايم روك ةممزرلا قا ةلزلو
 ١55. 5 ىلعي يبأ يضاقلل دمتعملاو ,5"8 ءديمحلا

 يف - قاحسإ نب نمحرلا دبع قيرط نع يأ - ةياورلا سفنب ربخلاو . 07 حوت ."
 ١الى * مح



 1 كروف نب ركب وبأ

 يف نوطقاستيف رمقلا# رمقلا نودبعي اوناك نيذلا عبتيو رانلا يف نوطقاستيف

 ناك نم لكو مانصألا مادصألاو ناثوألا ناثوألا نودبعي اوناك نيذلا عبتيو رانلا

 نيب مهوقفانُمو نونمؤملا ىقبيو رانلا يف نوطقاستبف هللا نود نم ائيش دبعي
 ام نوعبثت# الأ مهل لاقيف هديب مهلّقو لاق باتكلا لهأ نم اياقبو مهرهظأ
 نع فشكُيف لاق لجو زع هللا رن ملو هللا دبعن انك نولوقيف نودبعت متنك
 ءاير دجسي ناك دحأ ىقبي الو ادجاس ٌرخاالإ هلل دجسي ناك دحأ ىقبي الف قاس

 هرهظ ىلاعو الإ : 'رابخألا هذه ظافلأ ضعب يفو - هافق ىلع عقود الإ ةعمُسو

 يف انل داع دقو انسؤر عفرن مث لاق هافق ىلع رخ دجسي نأ# دارأ املك َقَبَْط
 ثالث ادبر تنأ معن نولوقيف مكبر انأ لوقيف ةرم لوأ اهيف هانيأر يتلا هتروص

 زيجُي# نم لوأ نوكأف ” هلليهللا لوسر لاق منهج ىلع رسجلا برضُي مث تارم
 . لّسرلا» الإ دئموي دحأ ملكتي الو يتَمأب لُسْرلا نم

 هللا مهيتأيف اهوقفانُم اهيف ةّمَألا هذه ىقبتو :”ربخلا اذه ظافلأ ضعب يفو
 انيتأي ىتح ادناكم اذه كنم هللاب ذوعن نولوقيف مكبر انأ لوقيف هتروص ريغ يف

 انبر تنأ نولوقيف نوفرعي يتلا هتروص يف هللا مهيتأيف هانفرع ائبر ءاج اذإف ائبر

 . ”مدهج يرهظ نيب طارصلا برضُيو ؛مهوعديف

 حوت عجار «دعس نب ماشه قيرط نع يهو ءدوعسم نبا ربخل ىرخأ ةياور يف ينعي ١.

 .11,59/ 57,58 ىف بط ؛4؟15-51؟/107

 روك ذملا ةريره يبأ نع ثيدحلا نم ءزج ءرمألا ةقيقح يف «يه ةريخألا ةلمجلا هذه .؟

 . . . انه اهداريإ بيجعلاو «( 4757/1175 حوت عجار ) اهرثإ

 ديحوتو ه0 قاقر خب ؛475/114-455 حوت عجار «ةريره يبأ نع ثيدح يف يأ ."

 .( "9 انهو) 59١ ءامسأ ؛ه54 ,7917 ,؟ا/هر 5 مح ؛؟99 ناميإ سم 14

 . هنوعبتيف : عجارملا ةيقب يفو .حوت يف اذك .:

 يبأ ثيدحب - أطخ - فلؤملا اهقّلع يتلا ةلمجلا ةريره يبأ ثيدح يف تعضُو انه .»

 . ديعس



 ثيدحلا لكشم 5344

 نيملاعلا بر مهيلع علطيف نوملسملا ىقبيو : 'ربخلا اذه ظافلأ ضعب يف ركذو
 ىتح انناكم اذهو ائبر هللا كنم هللاب ذوعن نولوقيف سانلا نوعبتت الأ لوقيف

 سانلا نوعبّتت الأ لوقيف علطي مث ىراوتي مث مهتبثُيعو مهرمأي وهو ادبر ىرن#
 مهرمأي وهو انبر ىرن ىتح انناكم اذهو ادبر هللا كنم هللاب ذوعن نولوقيف
 ةليل رمقلا ةيؤر يف ”نورامُت لهو لاق هللا لوسر اي هارن لهو اولاق .مهتبغي#و
 مث ةعاسلا كلت هتيؤر يف "نورامُت< ال مكنإف لاق هللا لوسر ايال اولاق ردبلا

 موقيف ينوعبتاف مكبر انأ لوقي مث هسفنب مهفرعيف مهيلع علطي مث ىراوتي
 باكرلاو ليخلا دايج لثم "ىلع نوزوجي مهو طارصلا عضوُي»و نوملسملا

 .مَلَس ْمَلس هيلع مهلوقو
 دوهيلا ىقليف قلخلل هللا لثمعي مث لاق :؛ اضيأ هظافلأ ضعب يف ركذو

 نولوقيف نودبعت نم لوقيف» نوملسملا ىقبي ىتح :لاق نأ ىلإ .نودبعت نم لوقيف
 فرتعا اذإ هناحبس نولوقيف مكبر نوفرعت له لوقيف ائيش هب كرشُن ال هللا دبعن#
 .ادجاس هلل ٌرخ الإ ةنمؤم الو نمؤم ىقبي الف قاس نع فشكُي كلذ دنعف هانفرع انل

 دبعلا ىقليف : "لاق ةريره يبأ نع يبا نع ليه كودحتم انمي كحاو

 لبإلاو ليخلا كل رّخسأ ملأ كجّوزأ ملأ كدّوسأ ملأ كمركأ ملأ لق يأ#ب لوقيف

 رت ؛1178//471-418و 7١5/55 حوت عجار «ةريره يبأ نع رخآ ثيدح ىلإ ريشي ١.
 854-79 مح ؛(795.0 81 4 زبك -) 5901/8 /؟١٠ ةنج

 .لوصألا مظعم يف امك ؛حوت يف اذك .نورامتت و

 .هيلع : عجارملا ةيقب يف امك حوت يفو .لوصألا مظعم يف اذك .*

 امعز ( 7٠١ ) لبق نم هركذ دق فلؤملا ناك فوقوم دوعسم نبا نع ثيدح يف وهو . ؛
 دعب ةحضاو ةرغث عم ) 479/1175 حوت عجار «(رمع وأ ) ورمع نب هللا دبع نع هنأ هنم

 طس ؛(١817/879,1 عمجم-) 41/57 8 5 ربط ؛9,55/ 437,078 يف بط ؛( « دوهيلا
 4151-107 53,54 يف

 .نامسلا حلاص يبأ يأ . ©

 نم لوألا مسقلا يف . معلص هللا لوسر لاق : فاضي نأ ىرحألاب ناكو «حوت يف اذك .1
 نبا حيحص :ظفللا سفنو دنسلا سفنب ؛عجار «( هيلع هللا طخسي يذلا كلذو : ىلإ ربخلا



 "6 كروف نب ركب وبأ

 بر ايال لاق َّيقالُم كنأ 'تندظف لاق بر اي ىلب لاق عبرتو سأرت ككرتأو»
 انأ لوقيف تنأ ام لوقيف "يناثلا ىقلي مث :لاق . يبتيسن امك كاسنأ مويلاف لاق

 ام ريخب ىنثيو تقدصتو تيلصو تمّصو كباتكبو كّيبنبو كب تدمآ كدبع
 يذلا نم هسفن يف ركفُيف :لاق ."ادهاش كيلع ثعبن الفأ» هل لاقيف عاطتسا

 همحلو هذخف قطنتف يقطنا هذخفل»# لاقيو هيف ىلع مَمْحُيف :لاق .هيلع دهشي
 طخسي يذلا كلذو هسفن نم رذعُيل كلذو قفانُلا كلذف لمعي ناك امب هماظعو
 عبّتيف :لاق .دبعت تناك ام ةّمُأ لك تعبتا الأ دانُم يدانُي مث : 'لاق . هيلع هللا

 لوقيف انبر انيتأيف نودمؤملا اهيأ اديقبو منهج ىلإ ”مهءايلوأ بيلصلاو» نيطايشلا

 وهو ايش هب كرشُن ملو ادبرب اًنمآ نونمؤملا هللا دابع# نحن ”لوقنف ءالوه ام ىلع
 اوقلطناف مكبر انأ لوقيف انيتأي ىتح ادماقم اذهو انتبغُي وهو ائيتأي وهو ائبر

 (99191318 1١ ؛ زنك -) ١5 دهز سم : تافالتخا عمو ؛ 4547 ١957, 5٠١ توريب ؛نابح

 نم دروي ملف ةميزخ نبا امأ . 1١18١ 8 ؟ «يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت ,يديمُحلا دنسمو
 :لاق . ةصخلم ةروصب وهو ءاءزج الإ - هباتكل ةنهارلا ةلاحلا يف - 455/1177 حوت يف عطقملا

 ىلإ ءكمركأ ملأ لق يأ لوقيف دبعلا ىقليف :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس ثيدح يفو»
 .«ينتيسن امك كاسنأ :هلوق

 .تننظفأ : ىرخألا ةياورلا يفو «نابح نبا حيحص يف امك لوصألا مظعم يف اذك ١.

 يف ءرخآلا بطاخلا كلذ اهيف ناك يتلا عجارملا يف امك «ثلاثلا :لوصألا ضعب يف .؟

 . ثلاثلا «عقاولا

 .اندهاش :عجارملا يفو ءلوصألا مظعم يف اذك .*

 / 11-1078 حوت ) ةميزخ نبا دروي مل اضيأ انهو .سم يف ةفاضإلا هذه تسيل . 5
 نيطايشلا ءايلوأ عبتي ام دعب ءربخلا يف لوقي» :لاق . تافالتخا عم اهنم اءزج الإ(

 ام ىلع لوقيف انبر انيتأيف نونمؤملا اهيأ ىقبن مث :لاق ,منهج ىلإ مهءايلوأ ىراصنلاو دوهيلاو

 انماقم اذهو انتيثيو انيتآوهو انبر وهو هاندبعو نونمؤملا هللا دابع نحن نولوقيف مايق ءالوه
 .«رسجلا عضيف مكبر انأ لوقيف

 تعبتاو نيطايشلا نيطايشلا ءايلوأ عبتيف : نابح نبا حيحص يفو .يديمحلا دنع اذك .

 .مهءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا

 .نولوقيف :حوت يف امك نابح نباو يديمحلا دنعو ءلوصألا مظعم يف اذك . 5



 ثيدحلا لكشم كح

 تلح كلذ 'دنع فطخت ران نم بيلالك هيلعو رسجلا يتأن ىتح قلطننف

 يف لاملا نم اجوز قفنأ نم "لكف رسجلا رواج اذإف ِمْلَس مّلَس مهللا ةعافشلا»#

 . "ريخ اذه لاعت ملسُم اي هللا دبع اي لوقي ةئجلا ةنزخ لكف هكلمي امث هللا ليبس

 جليواباب عدي ؛هيلع# ىَوَت ال دبع اذه نإ .هللا لوسر اي :هنع هللا يضر ركب بأ لاقف

 . مهنم نوكت نأ وجرأل ينإ :لاقو هفتك برضف ! رخآ نم

 كلذ نع باوجلا ركذ

 ال هنأ ىرتل همالك عومجم نم اهانيقتناو رابخألا هذه ظافلأ انركذ امنإ اًنأ ملعا

 رهظُنو ظفللا نم الكُسُم هيف ناك ام ليوأت كلذ دعب نّيبُت مث .لاق ام ىلع هيف ةّجُح

 دقو .هقلخب هيبشت ىلإ يدوي الو لجو زع هللاب قيلي يذلا هجولا ىلع هانعم ةحص

 هجولا ىلع هريسفتو هجيرخت قيرطو هليوأت اَنّيبو ظافلألا هذه ضعب لبق اميف انركذ
 قبس ام عم هركذن ام نوكيل «لبق انمالك هنمضتي مل ام نآلا ركذن انكلو . حيحصلا

 . حيحصلا هجولا ىلع هليوأت ىلإ هب ىدتهُي امل# اعماج هركذ

 زع هللا نوري نيقفانملا»و باتكلا لهأ ضعب نأ نم لئاقلا اذه هركذ# ام امأف

 ربخلا اذهب اجاجتحا ؛جاهتباو حرف ةيؤر ال «رابتخاو ناحتما ةيؤر ةمايقلا موي لجو

 هيف ليق ام اهدحأ ؛هجوأ ةثالث ىلع رودت ربخلا اذه ظافلأ نأ كلذو .هيف هل ليلد الف

 تابثإ الو ءاقللا ركذ كلذ يف سيلو .' ادجّس هلل نورخيو قاس نع فّشكُيف
 ام ىلع [ 45/5487 # قاس نع فّشكُي  هلوق ىنعم انرّسف دقو .نيقفادملا ةيؤر

 ١. دنعف سانلا فطخت :نيعجرملا يف .

 ةاكز سم "4١١ قلخلا ءدبو ١707 داهج خب - صوصخلا ىلع - اضيأ عجار انه نم .؟

 . 40 داهج سن 5

 يبنلا باحصأ لئاضفو 4 موص خب عجار «,ثيدحلل ىرخأ ةياور يف امك «ريخ اذه» .“*

 7١. داهج ؛١ ةاكز ؛ 4" مايص سن 45014 8 ١5/ بقانمرت

 نورخيف قاس نع فشكيف : ديعس يبأ ثيدحلا دعس نب ماشه ةياور يف ابيرقت اذك . 4

 .(941,59 بط ؛577/11/7 حوت ) نوعمجأ ادجس



 1 كروف نب ركب وبأ

 ديرُي «( ميظع رمأ نع فّشكُي 9 وأ (ةدش نع فّشكُي ٠ :لاق هنأ سابع نبا نع يور

 . لجو زع هلل راَفْكلا ةيؤر ربخلا# اذه يف ركذي ملو . ةمايقلا لاوهأ نم الوه هب
 صتخي امم كلذ سيلو . مهيلع هللا علطيف : هيف ليق ام وهف يناثلا هجولا امأف

 نم العف مهل رهظُي نأب «هوري نأ ريغب نوكي دق مهيلع عالطالا نأل «ةيؤرلا ىنعمب

 .هتايآ نم ةيآو همالعأ نم امَّلَعو هلاعفأ

 اذه نم » يأ ,كنم هللاب ذوعن نولوقيف سانلا نوعبتت الأ لوقيف هلوق امأف

 ذإ ؛ةيؤر نككي مل كلذ نأ ىلع لدي اذهو .«سانلا عابتا ىلإ هيف انوعدت يذلا لوقلا

 هللاب ذوعن» اولوقي ملو «لوقلا اذه نم كب ذوعن# » اولاقل نيع ةيؤر كلذ ناك ول

 صتخي امث وه سيل ءانركذ يذلا هجولا اذه ىلع عالّطالا اذه نأ ىلع لدف . «كنم

 . ةمايقلا موي ىلاعت هللا نوري نيرفاكلا نأ ىلع هيف ةلالد الف «ةيؤرلا ىنعم

 سانلا نوعبتت الأ لوقيف علطي مث ىراوتي مث كلذ دعب هلوق ىنعم كلذكو
 لجو زع هللا رمأب مهيدانُي ةكئالملا نم كّلَّمو هقلخ نم قلخ ىلإ عجري كلذ نأ يف

 اعجار نوكي نأ نود هيلإ اعجار عالّطالاو يراوتلا نوكيف «هيحو نع مهبطاخُي#«و

 . لجو زع هللا ىلإ
 هيؤر ىلع لدي ام اضيأ هيف سيلف ,ينوعبتاف مكبر انأ لوقي مث# هلوق امأف

 جنينا ةيفارك الالوان ؤرلا عم هيف سيلو تاطخا ده 5 «لجو زع هلل راَقُكلا

 .هوري نأ ريغ نم قلخلا بطاخُي نأ زوجي دقو «كلذب مهبطاخُي هنأ هيف لب «هنوري
 درهيلا ىقليف قلخلل زعو لج هللا لثمتي مث رخآلا ربخلا يف ليق ام امأف

 ةلحتسال ,قلخلل هب لثمتي لاثم هلل نوكي نأ زوجي ال هنأ ٌمّلعاف ,نودبعت نم لوقيف

 هذه ىنعم لمتحا «كلذ زجي مل اذإو .هوجولا نم هجوب لثم وأ# هيبش هل نوكي نأ

 مهبطاخُيو «ةكئالملا نم مهل روصتي# هقلخ نم اقلخ نأ دارأ هنإ هيف لاقي نأ ةملكلا

 هّيلوو هتكئالم هب دارملاو ««هقلخل هللا لّثَمت» :عسوتلا ىلع لاقيف . ىلاعت هللا رمأب

 هيلإ بسنُيف ,هبرمأ امنإو «صللا ريمألا برض» :ةغللا ىف نولوقي مهنإ انلق امك

 هقلخ نم ىلاعت هلل نوكي نأ لاحتساو ؛كلذك ناك اذإو .هرمأ نع ناك اذإ لعفلا

 دوهيلا ىقلي يذلا وه قلخلل لثمتملا نوكي نأو ءانلق ام ىلع لمحُي نأ بجو «لاثم

 .نودبعت نم هلوقب لجو زع هللا# نع مهبطاخُيو

 ضل
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 ثيدحلا لكشم 7

 يتلا هتروص يف هللا مهيتأيف رخآلا ربخلا يف مالسلا هيلع هلوق ىنعم امأف

 يف ةيآلا يف ام ريظن هنأ اَنّبو كلذ ليوأت مدقت دقف ءاندبر تنأ نولوقيف نوفرعي

 .[؟١١1 /5 124 مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له إل هركذ لج هلوق

 ىنعمب « يف » نأو «(مامغلا نم للظب » :هانعم نأ هليوأت يف سابع نبا نع يوُرو#

 ةروصلا فاضأو «(هتروص ريغب ١ هانعم ؛هتروص ريغ يف مهيتأيف هلوق كلذك .ءابلا

 ةلالدب :هركذ لج هللا ريغ هتروص ريغ يف يتآلا نإ اضيأ ليقو . كلا قيرط نم هيلإ

 مهلوق ناكل «ىلاعت هللا وه يتآلا ناك ولو . كنم هللاب ذوعن نولوقي مهنإ هلوق

 .انناكم اذه ابر انيتأي يتح كنم هللاب ذوعن اولوقي ملو .«كب ذوعن»

 ىلاعتو كرابت برلا ءيجم ليوأتف ؛هانفرع ادبر ءاج اذإف نولوقيو# هلوق امأف
 كلذ نأو «[ ؟؟ / 84 ] 4 كبر ءاجو ] هلوق يف ةيآلا ليوأت نم# هركذ مّدقت ام ىلع

 . ناكم ىلإ ناكم نم تاذ لّوحتب ال «لعف روهظب

 هتروصب مهيتأي ١ :هانعمف ,نوفرعي يتلا هتروص يف هللا مهيتأيف هلوق امأف

 زع هللا لاعفأ نم لعف نايتإلا نأ» كلذ ىنعمو ««انبر تنأ نولوقيف نوفرعي يتلا

 .هرمأب عقي هنأ قيرط نم هيلإ فاضُيف هتكئالم ضعب لعف وأ ءلجو
 تنأ» :هانعم# نإ لاقي نأ امهدحأ# ,نيهجو لمتحيف ءانبر تنأ مهلوق امأف

 لمتحيو . لجو زع هللا نع هنأ هباطخو هءادن نوققحتيف ««اقدص انبطاخُت انبر نع

 هل مهتيؤر دنع «نولوقيف هقلخ نم نيئمؤملل لجو زع هللا يّلجت دنع كلذ نوكي نأ
 تنأ» :اقلخو اكلُم ىلاعت هللا ىلإ فيضأ ام نوفرعي يتلا ةروصلا كلت روهظو

 .نيدحاجلا ةرفكلا لاوحأو مهلاح نيب الصفو ةيبوبرلاب افارتعا «(انبر

 نع مهنإ الك لذ هلوق يف ةيآلا عم ربخلا اذه# لئاقلا اذه هيلع بّتر ام امأف

 «قفانملا نأو دحاجلا رفاكلا ىلإ عجري كلذ نأو «[ ١5 / 8514 نوبوجحم ذكموي مهبر

 ةيؤر هسفن مهيرُي هركذ ىلاعت هللا نأو .' رقم هناسلب وهف ءابذكُم هبلقب ناك نإو

 مهنإ الك ١ هلوق نأ ىلع ةلالد رابخألا هذه» :ةميزخ نبا لاق . 4734/1175-470 حوت ١.

 نوركنيف مهرئامضب نيدلا موي نوبّدكي اوناك نيذلا رافكلا دارأ امنإ #4 نوبوجحم ذكموي مهبر نع

 نيدلا موي مهتنسلاب نوّرقيو مهرئامضب نوبذكي اوناك نيذلا نيقفانملا نود ,مهتنسلاب كلذ
 .(ةعمسو ءاير



 1 كروف نب ركب وبأ

 مهيلع ةرسح هللا ةيؤر نع# كلذ ا يح راو ناحتما

 نم ركذ ام نأ لّبق نم «هجولا اذه ىلع هبيترت ىلإ انب ةجاح ال ام اذهف «'ةمادنو#»

 راظنلا ضييستمتب ةعطاق يالا نقاتل 4,2, تانئإ ىلع لادماان هين نيب راحالا

 سانلل سيلو ءكلذك ناك اذإو .نيرفاكلا هبجحبو نينمؤملل ةمايقلا موي برلا ىلإ

 مل (ةثّدحُم ةلاقم هذه نأ كل ناب ءانّيب يذلا هجولا ىلع نالوق الإ ةلعسملا هذه يف

 نيبو مهريغو باتكلا لهأ نم رفاكلا نيب لصف ىتح «هّريغ اهيلإ# لئاقلا اذه قبسي

 .دحاجلا نيبو ّرقملا قفانملا

 ةلومحم اهيناعمف# رابخألا هذه ظافلأ نم ركذ ام نأ تملع «كلذك ناك اذإو

 ربخلا لوبق عم .هقلخب ىلاعت هللا ليثمت ىلإ يَدْوُي ال يذلا هجولا ىلع ءانركذ ام ىلع

 هلل راَقُّككلا ضعب ةيؤرد تابثإ نم لئاقلا اذه هراتخا ام داسف كل نابو .هانعم ةدافإو

 هب# ٌجتحا اميف قّلعت ال نأو «ىلاعت

 رخآ لصق -5

 2"ىلاعتو كرابت برلا كححض تابثإ يف اباب « ديحوتلا باتك ١ بحاص ركذ مث

 اقر قره داك ال ضلع دابا فراغا ادق سل ١ كجم

 لج هكحض ةفص نع تكسنو « هُم يبنلا انملعأ امك ”انبر كحضي هنأب نمؤن اًنإ#

 .«كلذ ىلع انعلطُي ملف هكحض ةفصب رثأتسا هللا ذإ العو

 نع دوعسم نبا نع سنأ نع تباث نع ةملَس نب داّمح ثيدح ركذ مث
 بكديف طارصلا ىلع يشمي لُجرل ةنجلا لخدي نم رخآ نإ : لاق هنأ هتيم يبنلا

 رابتخاو ناحتما ةيؤر مهل ىءارتي دقف ( ... ) نوقفانملا امأو ) : 48110097-485 حوت ١.

 .(ةمادنو مهيلع ةرسح هتيؤر نع كلذ دعب مهايإ هبجح نوكيلو

 595/58. حوت ١.

 . طقف «كحضي هنأب» :حوت يفو ءاذك .*

 .1791,1-715 مح يف داكي وأ ظفللا سفنب ربخلا يور . 550-ه54/581 حوت . 5

 9/5 ةعيرش ؛ 585/1١95 رمر؛١١4-١46 مح ؛١١7 ناميإ سم : براقم رخآ ظفلبو

 .؟1الا/ه 8 ٠١ ربط ؛؟ 8#



 ثيدحلا لكشم ه0

 كيضرُي ام ىلاعتو كرابت هللا لوقيف :ربخلا رخآ يف لاق نأ ىلإ ,ةّرم يشميو ةرم
 :لاق»# .اهعم اهلثمو ايندلا لثم ةنجلا نم كيطعأ نأ كيضرُيأ يدبع يأ 'ينم
 مث هذجاون تدب ىتح 'هللا دبع كحضف :لاق .ةزعلا بر تنأو يب أزهتأ لوقيف
 لاق مث هيي هللا لوسر كحضل لاق تكحض مل اولاق تكحض ّمل ينولأست الأ لاق
 لاق هللا لوسر اي تكحض مل اولاق تكحض مل ينولأست الأ هني هللا لوسر انل
 .ةزعلا بر تنأو يب أزهتأ لاق نيح ىلاعتو كرابت برلا كحضل

 انبر ىرن له هللا لوسر اي هّتَْع يبنلل اولاق سانلا نأ ' ةريره يبأ ثيدح ركذو
 لهأ رخآ وه رانلاو ةنجلا نيب لجر ىقبي :لاقو ؛هلوطب ثيدحلا ركذف . ةمايقلا موي

 رانلا نع يهجو فرصا بر اي لوقيف رانلا ىلع ههجوب لبقُم ةنجلا الوخد# ةنجلا
 لعُف نإ تيسع لهف لجو زع هللا لوقيف اهُحير ينبشقو اهؤاكذ ينقرحأ دقف
 دهع نم ءاش ام هّبر يطعُّيف كتّرعو ال لوقيف كلذ ريغ لأست نأ كب كلذ
 دق تسلوأ»# لوقيف : لاق .,ثيدحلا ضعبركذف .رادلا نع ههجو فرصيف قاثيمو
 ينلعجت ال بر اي لوقيف تيطعأ يذلا ريغ لأست ال نأ+ قيثاوملاو دوهعلا تيطعأ
 . ثيدحلا يقاب ركذ مث .هنم هللا كحضيف كقلخ ىقشأ

 طلغلا نم لصفلا اذه يف امم نّيبُت نأ بجي ام ركذ

 .غئاس قلطُم# ربخلا هب درو ام ىلع كحضلاب لجو زع هللا فصو نأ ملعا
 و م وت ,ق اميف اَنّيب دقو .أطخف ؛مالكلاك ةفص كحض هنأ لئاقلا اذه همّهوت ام ىلع امأف
 لصأ نأ انحضوأو ههجو اًنّيبو هانرسفو ءكحضلا ركذ اهيف يور يتلا رابخألا ليوأت

 .صوصخم هجو ىلع حاضيإلاو زوربلاو روهظلا وه برعلا ةغل يف كحضلا ىنعم
 :لئاقلا لوق هنمو .اهتابن رهظ اذإ (تابنلاب ضرألا تكحض» :اولاق هنم

 يف أرقُي نأ يغبني كلذكو «كنم ينيرصي ام :مح يف امك سم يفو .ةعيرش يف اذك ١.

 .ربطو رمر نم ةطقاس ةرابعلاو .( ينم كيرصي ام 14 ناسل اضيأ عجار ) حوت

 .دوعسم نبا يأ .؟

 ءامسأ 8 ناذأ خب :داكي وأ ظفللا سفنب عجارو . 5786-055 /3171-573 حوت .'؟
 اميف اهنم امسق فلؤملا جرخيس ىرخأ ةياور ثيدحللو .591410 8 ١4 زنك ؛١554-0

 )59١(. دعب



 ا كروف نب ركب وبأ

 !ءاّمَّسسلا ءاَكُب نم ضْرألا كَحْضَت

 هللا فص ام ىنعم نإو .اهيقسو ءامسلا رطم نم اهرونو# اهترهز رهظت : يأ

 .همعنو هننمو هدئاوفو هفاطلأ راهظإ ىنعم ىلع وهف ءكحضلا نم هب هركذ لج
 .اريخأ ةنجلا لخادلا لجرلا اذهل همعن رهظُي هنأ ربخلا اذه يف هانعم كلذكو

 هللا رثأتسا امم هنأ رّدق امك هيفرمألا الو ؛همّهوت امك ةفص كحض كلذ سيلو

 . برعلا ةغلب انبطاخ هع يبنلا نأ كلذو . هّقلخ كلذ ىلع علطُي ملف هملعب لجو زع
 نأ ركنُت ملو ؛هيلع هانلمح ءاديفُم ىنعملا حيحص ةغللا يف اهجو همالكل اندجو اذإف

 . دارا وه كلذ نوكي

 :لوقي ةراتو ءهانعم ىلع ملكتيف ثيدحلا يوري ةرات : لئاقلا اذه نم بجعلاو

 نكمأ ام لكو .دحاو امهيف قيرطلاو ! «هيلع انعلطُي مل ىلاعت هللا نأل تكسن»

 . هيلع ربخلا لمحُي نأ ركنُي مل هيف ةدئافلا ةماقتساو ةغللا ةهج نم هانعم كاردتسا#

 «,هملعب رثأتسا هركذ لج هللا نإو هانعم ىلع فقوُي ال امم كلذ نإ لاقي نأل ىنعم الو

 ملو «ةلوقعم ةقيرطو ةفورعم ةغلب انبطاخو ءانديفُيل هب انبطاخ# ُهّيِكَ# يبنلا نأل

 . ةغللا قيرط نم هيلإ لصوتلا نكمُي ام ريغ ىنعم هل نأو مَّلعُي ال امم كلذ نأ انملعُي

 هانعمو «باطنلا يف عّموت اذهف ؛ةزعلا بر تنأو يب أزهتأ هلوق ىنعم امأف

 هركذ لج هللا جرختسا امنإو .هيف عمطأ ام هئاجر دعبل# ئزاهلا هلوقي امنإ هلثم نأ

 هديبع ءاجر هنع عطقني ال يذلا هنأ انملعُيل ءباطخلا نم هجولا اذه ىلع «كلذ هنم

 مهِبّرقُي .هتمحر يف ءاجرلا نم اوناك ام دعبأ ءمهنأو ءلاوحألا مهب تفرصت فيك

 هذهو .اهنم دعبأ مهدنع# اوناك يتلا لاحلا يف هيلإ برقأ اونوكي# ىتح ءاهنم

 .اهنم اوسئيي الثل هتمحرب نينمؤملل هركذ لج هللا نم ةراشب
 لاقف»# هللا لوسر اي تكحض مل ربخلا يف ليق فيكف :لئاق لاق نإف

 ؟ برلا كحضل تكحض

 ١. هالعأ عجار 54.

 ل



 ثيدحلا لكشم 1

 حرف هدنع# رهظي يف ثدحي# رّيغتب# هَ هللا لوسر كحض نإ :ليق

 هللا لوسر نأ ربخلا ىنعمو . هتمحرو همعن راهظإ هؤانث لج برلا كحضو ءرورسو
 ناك نم ىلع هتمحرو هلضفو همعن نم زعو لج هللا رهظُي امب ارورسو احرف رهظأ ُهْكَع
 هركذ لج هلل اركش# ءمعنلا نم هيف اهلثم روهظ ءاجر نم هلاح دعبأ يف هتّمأ نم
 .هتمحر نم دعبألاو هتّمُأ نم ءايقشألا هب صخي ام ىلع

 نكي ملو . ' هلي هللا لوسر ةعافش يف اباوبأ باتكلا اذه بحاص ركذ مث
 نأ بجي ام ءيش هيف رجي ملف كلذ عمو «ديحوتلا يف ٌمالكلا هركذ يضتقي امم كلذ
 . هنع انضرعأف . ديحوتلا قيرط نم هيف أطخلا نّيبُي#

 .ه 88/54١ حوت.١



 0 كروف نب ركب وبأ

 يغبصلا هركذ اميف رخآ# لصف - 7

 '«تافصلاو ءامسألا باتك» ىف

 اضيأ لمأتن نأ ءانباتك نم عضوملا اذه ىلإ انئاهتنا دنع «كلذ دعب متلأس مث

 همحر ةميزُخ نبا بحاص# "يغّبصلا قاحسإ نب دمحأ ركب يبأ خيشلا عومجم

 هاندجوف «كلذ انلمأتف . ( تافصلاو ءامسألا باتك » هاّمس يذلا باتكلا وهو ؛هللا

 .تافصلاو ءامسألا ىلع هباوبأ بّتر دق

 ام فلسلا ضعب نع كلذ دعب ىكحو «هباشتملاب ناميإلاب رمألا ركذب أدتباو
 اهنإف ؛هركذ لج برلا ءامسأو تافصلا باب يف ةنسلاو باتكلا يف هباشتملا نم ركذ

 هللا فصو ام لك » :لاق هنأ ةئييُع نبا نع ركذو ."(فيك الب تءاج امك ٌرَمُت»

 . '(هركذ لج هللا الإ هرّسفُي نأ دحأل سيل ,هريسفت هتءارقف ؛هسفن هب ىلاعت#

 باوجلا ركذ

 هتفرعم ىلإ قيرط انل ناك ام لك نأ باتكلا اذه ةمّدقُم يف انركذ دق اَنأ ملعا

 هب دارملا نإ لاقي نأ ركنُي ال هنإف هيلع لمُح اذإ احيحص ىنعم دافأو ةغللا قيرط نم

 ليثمتلا هوجو نم اهجو ضتقي ملو ديحوتلا لصأ هيلع يب امل اقفاوُم ناك اذإ كلذ
 لومحم كلذ نع ْفكلا ركذ نم فلسلا ضعب هلاق ام نأ اَنّيبو .هقلخب لجو رع هلل

 هليوأت طابنتسا يف هلهأ نم سيل نّمرمأ هب دارأ نوكي نأ امإ :نيهجو دحأ ىلع

 ١. لوصألا ضعب يف الإ لماكلا ناونعلا اذه سيل .

 .قيقحتلا ةمدقم هيف رظنا .؟ ْ

 . 7 ح 4 انه عجار .'*

 . 471,5 داقتعالا حرش «فالتخا عم ,عجار . 4
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 ثيدحلا لكشم 54

 نأ اونابأف هانعم ىلإ قيرطلا رّذعت دنع كلذ نوكي وأ هانعم ةفرعم ىلإ قرطتلا#و
 اداقتعا هيف دقتعي ال نأ دعب ؛رمألل اميلست هنع فك نم نأو ضرفب سيل كلذ
 ركذ ام رئاس نأ انركذو .جَّرَح يف نكي مل ؛هقلخب ىلاعت هللا هيبشت ىلإ يَدْوُي ادساف
 هجولا ىلع هانعم جيرخت نكمُي ام مهفيناصت يف نوعماجلا هعمج امب بابلا اذه نم
 هتحصب دهشي ةغللا يف اقيرط كلذ لكل نأو «ليثمت الو هيبشت ريغ نم حيحصلا
 هللا الإ هلي هليوأت ملعي امو  ىلاعت هلوق ىنعم# نوكي نأ بجوف . هانعم نّيبُيو

 عمو «هنوملعي ملعلا يف و نيخنمارلا نإ انلق ام'ئلع 1/7 4 معلا: يف نوخسارلاو

 لت : 'لاق هنأ هلم يبنلا نع يوُر ام ىنعم نأو .هتحصب نوّرقُيو هب نوقدصُي كلذ
 لالحلا اولحأف لاثمأ#و هباشتمو مكحُمو مارحو لالح هجوأ ةسمخ ىلع نآرقلا
 انلق ام ىلع لاثمألاب اوربتعاو هباشتملاب اونمآو مكحُلاب اولمعاو مارحلا اومرحو
 .هب نينمؤم ملعلا يف نوخسارلا هملعي# امث هنإ

 ةثالث رمألا : "لاق هيدللا لوسر نأ سابع نبا نع يوُر ام ىنعم كلذكو
 هللا ىلإ هلكف هيف فلُتخا ّرمأو هّبتجاف# هّيغ نّيب ٌرمأو هعبتاف#» هداشُر نّيب رمأ
 يأ لجو زع هللا ىلإ «لوكوم ؛ هيف فلّتخا ام نأ هانعمو . ثيدحلا ركذو ؛لجو زع
 ىنعم وهو .ههجو حضوأو همكحأ#و هنّيب ام ىلإو ىلاعت هللا باتك ىلإ دودرم وه
 باتك ىلإ» :هانعم ([ 59 / 4 ]4 هللا ىلإ هوّدرف ءيش يف متعزانت نإف ف ىلاعت هلوق
 .هب هيف قحلا اونيبتيل ( هللا

 مكانفّرعو «هّدر نع يِنغُي امب باتكلا اذه لوأ يف مالكلا اذه انعبشأ دقو
 هللا الإ هملعي ال ام هيف نأب لوقلا عطقن ال اّنأو «ةنسلاو نآرقلا هباشتم يف انتقيرط#

 اهيلإ نولصوتي كلذ ةفرعم ىلإ قيرط ملعلا لهأل نوكي نأ زوجي لب ءلجو زع
 . طابنتسالاو ةركفلاب#

 يورو . ( يملي دلل سودرفلا دنسم نع ) 5574 8 ١ زنك : تافالتخا عم ةريره يبأ نع ١

 88 ١ زنك ؛8.,١ بط ) دوعسم نباو ( ١ 8 7177١ زنك ) يردخلا ديعس يبأ نع براقم ربخ
 .( 1 هكر ل

 ةيلح ؛(37/1910,1١ عمجم -) ٠١ 8 ٠١1/14 ربط :ميرم نب ىسيع نع ايكاح .5
 2.194.298 ربك ؛؟؟9١ر؟



 ندد كروف نب رككب وبأ

 لصف»#

 انعضو يذلا عونلا يف لخدي امم رابخألا نم هيف ركذ ام كلذ دعب انلمأت مث

 لخدت مل ةظفل ةدايز هيف اندجو املكف .هانعم نييبتو هجيرختو هليوأتل انباتك

 .ههجو انيبو هانركذو مّدقت ام ىلإ هانفضأ ءاليوأت يضتقي امم هركذ مّدقت اميف»

 ثيدح نم لاّجدلا هيف ركُذ يذلا ثيدحلا نيعلا باب ير هنأ كلذ نمف

 روعألا نع مهثّدحف اسلجم سلج هتكمهللا لوسر نأ 'ءامسأ نع بشوَح نب رهش

 ربخلا اذه لبق اميف انّيب دقو .روعأب سيل حيحص هللا نأ اوملعا :لاقف لاّجدلا

 يفن هب دارملا نإف ءروعأب سيل مكبر نإو روعأ لاججدلا نإ "هيف ليق ام نأ انركذو

 اذه يف اهركذ يتلا ةدايزلا هذه امأف .ةحراجلا تابثإ ال ءلجو زع هللا نع»# صقنلا

 رولا يطومارلا نأ هركذ مليت امل ةيوتت: محم هللا نأ اولعا هكر نم ريشا

 ىلع هتابثإ حيحص هنأب هركذ لج هللا فصو ىنعمو . ةحراجلا تابثإ ال ءصقنلا يفن

 ميظعتلاو حدملا تافص لامك نمو .ميظعتلاو حدملا تافص يف لامكلا# ةياغ#

 هفصو ةلاحتسال ةحراجب ةمئاق ال «هب ةمئاق هل ةفص وه ارصب هل نأو اريصب هتابثإ

 .تالآلاو حراوجلاب ىلاعت

 نأ» طيقل نب مصاع نع ةيؤرلا ىنعم يف ةظفل ةدايز اضيأ كلذ دعب ركذ مث

 لوسر انيتاف :لاق .هبحاص هعمو ُهُّتَْم هللا لوسر ىلإ ادفاو جرخ# ”رماع نب طيقل

 نوج رختف :هيف لاقو ثيدحلا ركذو :لاق .حبصلا ةالص نم فرصنا نيح هيي هللا

 فصوُي ام ىنعم نأ لبق اميف اَنّيِب دقو .مكيلإ رظنيو هيلإ نورظنت مكعراصم نم

 رظنيو هلوق لمحُي هيلعو .ةمحرلاو فطعتلا ىنعمب وهف ءيشلا ىلإ رظنلا نم هب هللا
 .«مكعراصم يف مكيلع فطعتيو مكمحري» :يأ .مكيلإ

 ١. هرال عمجم -) 157,5 مح يف اهثيدحو . ديزي تنب ءامسأ يأ 194 /748(.

 . ١19 انه عجار «سنأ ةياور يف ينعي ."”

 1١865 حوت ١ 8 نس ١79,4-4١4 مح يف هلوطب هثيدحو «يليقعلا نيزر وبأ وه 378

 فلؤملا درويسو 58,١١-541/140-54735. عمجم ؛ 40/7/8153 ربط ؛ - 7١٠

 .(؟١51) دعب اميف ربخلا نم ىرخأ ةعطق
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 ثيدحلا لكشم حل

 : هِي هللا لوسر لاق : 'لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم# ثيدح يف هلئمو

 لجو زع برلا اذإف مهسؤر اوعفرف رون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ امديب
 ىلاعت هلوق كلذف ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا لاقف مهقوف نم مهيلع فرشأ دق

 الف هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف :لاق .[08/771] © ميحر بر نم الوق مالس 9

 اذه نأ ملعاو . ثيدحلا ركذو ؛هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم ءيش ىلإ نوتفتلي

 فطعتي هركذ لج هللا نأو ةمحرلاو فطعتلا هب دارا نوكي نأ عنتمي ال اضيأ رظنلا

 .العو لج هسفن مهيرّيف مهيلع
 يبيط لاق الإ طق ةنجلا ىلإ هللا رظن ام : "لاق هنأ بعُك نع يور ام هلثمو

 فطعت رظن اضيأ اذهو .افعض نيعبس تناك ام ىلإ ابيط تدادزاف :لاق . كلهأل

 .كامازك ديد و نر اهظإ ةنأل ءةمحرو

 هجولا ركذ هعم ناك وأ ( ىلإ »ب انورقم ناك اذإ ةيؤرلا ىنعمب رظنلا ركدُت انسلو

 هيف ىنعملاف ءرظنلا ظفل نم رابخألا هذه يف ركُذ ام رثكأ نكلو .« ىلإ ب هيلإ افاضُم
 .ةمحرلاو فطعتلا رظن

 مهل ددجتي ام هب دارأ نوكي نأ لمتحيف ,رون مهل عطس ذإ هلوق ىنعم امأف

 مهفراعم نم مهديزي امب مهداعسإو هفاطلأب مهدييأت يف زعو لج هللا تامارك نم
 اذإ «(هسأر نالف عفر » لاقي ام ىنعم ىلع ءمهسؤر نوعفري كلذ دنعف .اهراونأو

 .ةعفر نودادزي تاماركلا نم مهل دّادجت امب : يأ . ضافخنا نع هتلاح تعفترا

 «( مهئاجر قوف نم »كلذ ىنعمو ,مهقوف نم مهيلع برلا فرشأ كلذ دنعف
 نم ةيؤرلا ةَّدل مهل ددجتتو هركذ لج هللا نوريف «هتيؤر يف ذئنيح اوعمطي مل مهنأل

 برلا يدانُم نإ هيف ليق ام وهو ."رخآلا ربخلا هدّيؤُيو .راظتناو فارشتسا ريغ

 ١. ةمدقم جم ١7/  4165 8ةيلح 4101 ةعيرش 5,١  79-5عمجم ؛ ,58/41١١
 ه/ همر” يف طس ,١1 زبك ؛ه ١4  8يلآل ؛899588 745,1.

 .”"ا/4,ه ةيلح ؛؟١ يطلملل هيبنتلا :تافالتخا عم «عجار 2

 ؛م6١1 8/1١1١ ةروس ريسفتو 5557 8 ١5/ ةنجرت ؛791/ ناميِإ سم :بيهص نع .7
 -186 حوت 41١5,11١/55,1١ يف بط ؛815,4-8878 مح 4140/8/١١ ةمدقم جم



 نك كروف نب ركب وبأ

 ضَّيِبُي ملأ نولوقيف هومكزجنُي نأ ديري ادعوم هللا دنع مكل نأ ةنجلا لهأ يدانُي

 ةيؤر نأ ربخلا اذه نابأف . كلذ دنع هركذ لج برلا مهل ىلجتيف ملأ ملأ انهوجو

 لهأ ميعن# اذكهو .عقوت الو فارشتسا ريغ نم ةهدابُم مهل نوكت هركذ لج هللا

 .زعو لج هللا مهتيؤر دنع اهّمتأو اهلضفأو «راظتنا هنم ءيش يف اهلهأل سيل : ةئجلا

 ماسجألل زعو لج هللا ىلع ةلباقُلا ةلاحتسال ءربخلا اذه لوأتُي اذه ىلعف

 . تاهجلا يف زّيحتلا#و

 رخآ لصف -8

 دقو .هجولا نم لجو زع هللا ىلإ فيضأ ام ركذ يف ارابخأ كلذ دعب ركذ مث
 .انهاه احاضيإ كديزن انآ ريغ ءانبهذم نم حيحصلا هجولا ىلع كلذ ليوأت ىضم

 هللا ىلإ فاضألا هجولا ركذ نم ةنسلاو نآرقلا يف ركُذ ام عيمج نإ :لوقنو
 موي ءاجُي : ' هِي هلوقك «ءصالخإلا هب ديرأ ام اهدحأ .ناعم نم ولخي ال لجو زع

 هتكئالمل لجو زع لوقيف لجو زع هللا يدي نيب بصنٌتف ةموتخم فحص ةمايقلا
 :لاق .اريخ الإ انيأر ام كتزعو»# ةكئالملا لوقتف :لاق . اذه اولبقاو اذه اوقلأ

 ام الإ لمعلا نم مويلا لبقأ الو يهجو ريغل ناك اذه نإ - ملعأ وهو - لوقيف
 يغتبي ادجسم ىنب نم : "لاق هنأ مالسلا هيلع هنع يوُر ام وحنكو . ىهجو هب ىغبا

 يذلاو - ثالث : "هلي هلوق وحنكو . ةنجلا ىف هلثم هل هللا ىنب ىلاعت هللا هجو هب
 الو اوقدصتف ةقدص نم لام صقني ال - نهيلع# افلاحل تدك نإ هديب يسفن

 يف طس 440701١ غبت 751-45735 ةعيرش ؛191-1/5315 4 88 6 ربط ؛ 445-0١

 .رخآ ظفلب ( ١85 ) دعب اميف ثيدحلا نم ةعطق فلؤملا جرخيسو . 547-70

 .ال9.18 5 زنك ؛9ه9/7 8.1١ عمجم :سنأ نع ١.

 ربخلا يور ام اريثكو . 4" دهزو ؟ 4 دجاسم سم 455 ةالص خب : نافع نب نامثع نع . ؟

 تيقاومرت ؛ 45 دهزو 75 دجاسم سم عجار «( (هللا هجو هب يغتبي ») ةدوصقملا ةرابعلا نود

 2.1١١9 ةالص رد ؛"١,١ مح ؛ 58/١ دجاسم جم ؛8١ 8/50 ةالص وأ ٠

 نود نكل ءاضيأو .151987 8 ةزنك ؛١,97١ مح :فوع نب نمحرلا دبع نع .*

 . 17555 8 ١8 زنك :رخآ ظفلبو “,2٠١8/٠١١5 عمجم :(هللا هجو اهب ىغتبي ١ تاملكلا



 ثيدحلا لكشم ؟هم

 حتفي الو ةمايقلا موي اهب هللا هعفر الإ هللا ةجو اهب ىغتبُي ةملظم نع لجر وفعي
 رابخألا نم وحنلا اذهف . رقف باب هيلع هللا حتف الإ ةلئسم باب هسفن ىلع لجر

 . ةعاطلا يف هلل صالخإلا اهيف هجولا ركذ## ىنعم
 بسح ىلع هُتفص لجو زع هللا ىلإ فاضُلا هجولا ركذب داري نأ يناثلا هجولاو

 / #51 ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو 8 ىلاعت هلوقك# كلذو .لوقن ام

 ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني# نأ نيبو موقلا نيب امو# : ' هَِيَي يبنلا لوقكو .
 كبر نإ دمحم اي يل لاقف ليربج يناتأ : 'هّلْيَع هلوقكو .ههجو ىلع ءايربكلا
 لاق يبّتمّلع ام الإ يل ملع ال تلقف ايندلا يف هيتميرك تبهذأ نم ٌءازج ام ينلأس

 لجو زع هلوق ليوأت يف يور ام هلثمو . يهجو ىلإ رظنلاو يراد يف دلخلا هؤازج
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع [؟/١٠1 ]4 ةدايزو ىنسُحلا اونسحأ نيذلل 8

 ىسوم يبأ نع يور كلذكو .زعو لج مهبر هجو ىلإ رظنلا ةدايزلا :لاق هنأ هنع

 لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر يلع نع يوُر ام اضيأ هلثمو ." ةفيذُح نعو يرعشألا
 . 'هوجولا مركأ كّهجو ادبر دمحلا كلف تيطعأف# كيدي تطسب : هتالصربُد يف
 تاحّبس تقرحأل اهفشك ول :هلوق يف ربخلا نم هركذ مّدقت اميف يوُر ام هلثمو

 . "هرصب هكردأ ءيش لك ههجو

 8/١17 دهز رت ) يرامنألا ةشبك يبأ نع - ةينعملا ةرابعلا نود اضيأ - براقم ربخ يورو
 .خلا!(١8/1١1١ه,” عمجم ) ةملس مأ نع ؛( 751,4 مح

 ١. هالعأ عجار 7171.

 تاياور يسدقلا ثيدحلا كلذلو . 077,7 داقتعالا حرش :براقم ظفلب «سنأ نع .؟

 وا5ههرا غبت ,4١54 مح 451.٠ 8 /هال وأ ه8 دهز رت ؛! ىضرم خب ) سنأ نع ةديدع

 -589178 88 7 ربك عجار ) خلا «ةمامأ يبأ ءسابع نبا «ةريره يبأ نع امك «( خلا 15

 .ههجو هللا ركذي نأ نودو ءادج ةفلتخم ظافلأب اهلك اهنأ ريغ « ١

 0108-10 4,11/5503١ يف بط عجار .*

 يطلملل هيبنتلاو 507٠ 8 ؟ زنك اضيأ عجارو ) 44737 8 ٠ زنك :ةرمض نب مصاع نع . ؟
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 3٠١١. هالعأ عجار . ه



 قا كروف نب ركب وبأ

 ىنعمب وه يذلا هجولاو .الصأ ةغللا يف دجوي الف «تاذلا ىنعمب هجولا امأف

 © هللا ٌهجو ّمقف اوّلوت امئيأف ' هلوق ليوأت اَنّيِب دقو . لجو زع هللاب قيلي الف «ةحراجلا
 ام لك ْبّنرف كلذ ىلعف . '«هجولا هل يذلا هللا ٌرمأ# ٌمثف» هانعم نأو ]١١5/5[

 . باتكلا يآو رابخألاو ننسلا يف هجولا ركذ نم كيلع درو

 رخاآلصف ٠

 ريغ .هحرش مادقت دقو .نيعلا ركذ يف رابخألا نم يور ام كلذ دعب ركذ مث
 اعيمس ناك هللا نإ# ظ أرق ُهّتقَت هللا لوسر نأ "ةريره يبأ نع ربخ يف ىور هنأ

 انيب دقو . هنذأ ىلع هماهبإو هنيع»# ىلع ءاّعدلا هعبصإ عضوف [ ه8/ 4 ]4 اريصب

 ام ىنعم نأ ىلإ عدبلا لهأ نم بهذ# نم لوق راكنإ هيف ةدئافلا نأو «,كلذ ليوأت

 ىلع رصبو عمس تابثإ ىلع ال «ميلع هنأ ريصب عيمس هنأ هركذ لج هب فصُو
 «حراوجلاب هفصو ةلاحتسال «ةحراجلا تابثإ كلذب هِي درُي ملو . ملعلا ىنعمب ال ةقيقحلا

 ىلع كلديو . ملعلا ىنعم ريغ ىلع هفصو يف رصبلاو عمسلا ىنعم قيقحت هب دارأ لب
 لَم يبنلا دصق املعو .اهنوكب حدمُي ال رصبلاو عمسلا نع ةاّرعُم ةحراجلا نأ كلذ

 .هيلع لمحُي نأ بجو كلذب ىلاعت هحدم

 يثرم هنأ مهملعُيِل ةيؤرلا قيقحت دنع ردبلا ةليل رمقلا ىلإ مهل راشأ امك اذهو

 هنأ ىنعم ىلع ال رصبلاب يثرم ردبلا نأ امك ملعلا ىنعم ىلع# ال لجو زع راصبألاب

 يذلا هجولا ىلع ةيؤرلا قيقحت دارأ اهنإو ءردبلاب ىلاعت ههيبشت دري ملو . طقف مولعم
 .ملعلا ليوأت عنمي#

 يشمي نأ ر ذن ليئارسإ ينب يف كلُم ناك : "لاق .رخآ ربخ يف يوُر ام هلثمو

 ىلع وه امديبف نهرودص ىلع يشمي لعجف ءاسنلا هل تْسِرْفف ءاسنلا يدن ىلع
 . اينمض ناك امنإ ( 5٠5-5١7 ) قباسلا ليوأتلا اذه نأ عقاولا ١.

 جاور اهل ثيدحلل ىرخأ ةياور فلؤملا ركذ دق ناكو . 4١5 / 57 رمر : ظفللا اذهب . ؟

 .(١؟5 عجار) مظعأ

 .تايليئارسإلا نم درُج دق اميف ةياكحلا هذه فشتكن مل .*



 ثيدحلا لكشم ل

 لاقف كنيعب اذه نإ مهللا تلاقف ءامسلا ىلإ اهسأر تعفر ذإ نهنم ةأرما ردص

 .نورظني* سانلاو ضرألا هب تفسخف#.:لاق . هيذُخ ضرأ اي دّرمت يلع هركذ ىلاعت
 نيع هب# دارملا سيلو «عنتمي ال امم كلذ نإ انلق دقو «هيلإ افاضُم نيعلا هيف ركُذ امم اذهو

 هب دارا نوكي وأ ؛هجولاو ديلا ىف انلق امك «ةفص نيع هب دارا نكلو ةحراج#

 ١ . ' انباحصأ ضعب هيلإ بهذ امك ءرصبلا

 لوسر# عم انك :يرعشألا ىسوم وبأ لاق .هدّيُْي ام رابخألا ضعب يف يور دقو
 اعيمس نوعدت مكنإ ابئاغ الو ٌمصأ نوعدت ال مكنإ سادلا اهيأ اي لاقف هِي هللا

 كلذ لدف .رصبلاو عمسلا# تبثأو «هنع ىمعلاو صقنلاو ممصلا ىفنف ."'اريصب

 يذلا كرابت :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق كلذلو .رصبلاب هفصو ىنعم قيقحت ىلع

 نأ ىلع كلذ لدف .انذأ هل تبفُت ملو ءاعمس هل تتبئاف . "ءيش لك هعمس عسو

 .ةحراجلا ال ؛عمسلا وه هنع ممصلا نم صقنلا يفني ام اهب فصوُي يتلا هتفص

 رخآل صف ١

 «لجو زع هللا ىلإ ةفاضُا# ديلا ركذ يف ةروثأملا ننسلا# كلذ دعب ركذ مث
 رثكأ حرش مدقت دقو .نيميلاو ةضبقلاو فكلا ركذ نم هيف يوُر امب بابلا اذه عبتأو

 .اهعيمج جيرخت ىلع فقت ةلمج كل ركذن اَنأ الإ ءرابخألا هذه

 .ةمعنلاو ؛كلملاو «ةحراجلا اهنم ناعم ىلع لمعتسُت ةغللا يف ديلا نأ ملعا

 ىنعمب وهف ءانيف ةحراجلا ىنعم يف وه ام كلذ نم لجو زع هللا ىلإ فيضأ امو

 نأ ةيتافصلا ضعب معزو 9 : ٠١١ هلوصأ يف لاق يذلا يدادغبلا روصنم وبأ الثم مهنم . ١

 هنيعو هتاذ ههجو نأ اندنع حيحصلاو .هل ( اذك ) تافص ىلاعت هللا ىلإ نيفاضملا نيعلاو هجولا

 1 . («ءايشألل هتيؤر

 «ىرخأ ةياور يف ليق . 407,4 مح ؛ال ردقو 5٠ تاوعد خب :داكي وأ ظفللا سفنب .؟

 مح ؛44 ركذ سم 4٠١,7 يزاغم خب عجار ««ابيرق اعيمس» :«اريصب اعيمسو نم الدب

 . ( «ابيرق اريصب اعيمس) : 1,5 ديحوت خب يفو ) ١87,8 ةيلح +4

 5. ديحوت خب عجار «تاوصألا هعمس عسو يذلا هلل دمحلا : ةروهشملا ةياورلاو ءاذك ."

 . 45,5 مح ؛ل» قالط سن 4١1848 8 /1 ةمدقم جم



 لحل كروف نب ركب وبأ

 دقو .تافصلاب هفصو ةّحصو حراوجلاب ىلاعت هفصو ةلاحتسال ,هفصو يف ةفصلا

 اهيناعم نيب زّيمُت امنإو ءاضيأ ةمعنلاو ةردقلاو كلا ىنعم ىلع ديلا هيلإ فاضُت

 .اهب ةنرتقملا اهنئارق#و اهيف ةروكذملا اهعضاومب#
 /71] © يديب تقلخ امل دجست نأ كعنم اما ىلاعتو كرابت هلوق امأف

 ال ءةفصلا ىنعمب# وهف .'هديب ةعمجلا موي مدآ هللا قلخ مالسلا هيلع هلوقو

 نإ هسفن ىلع هديب بتك هلوق كلذكو . كلملاو ةوقلا#«و ةمعنلا ىنعم هب قيلي
 .ةفصلا ىنعم الإ هب قيلي ال عونلا اذهف# «"يبضغ بلغت يتمحر

 ديلا نم لجو زع هللا ىلإ فيضأ ام ةردقلاو كلملا ىنعم هب قيلي ام امأف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ”هتالص ربُد يف لوقي ناك هتكّمدللا لوسر نأ يوُر امكف

 لمتحي اذهف .ريدق ءىش لك ىلع وهو ؛ريخلا هديب دمحلا هلو كلما هل هل كيرش
 اهأفكتي# ةدحاو ةزبُخ ”ضرألا نوكت : *هَتقَي هلوق كلذكو . كلملاو ةردقلا ىنعم

 .ةنجلا لهأل الْزُن رفسلا يف هزبُخ مكدحأ افكتي# امك هديب راّبجلا

 مدآ هللا قلخ : فورعملا ثيدحلا نيب اطيلخ الإ - رهظي اميف  موعزملا ربخلا اذه سيل ١.

 نم رصعلا دعب مدآ قلخ هللا نإ هيف ليق ةريره يبأ نع رخآ ثيدح نيبو ( 5١١ انه عجار ) هديب
 "زنك ؛5517,7 مح ؛؟1/ نيقفانم سم ) ةعمجلا تاعاس نم ةعاس رخآ يف ( ... ) ةعمجلا موي

 ' .( ٠ ه١

 ١ . هالعأ عجار  5١4ح ١.

 دجاسم سم ؛ 4,7" ماصتعا 45,١8 تاوعد ؛ 4,١55 ناذأ خب :ةبعش نب ةريغملا نع .'"*

 25951 ,590 ,1511,5 مح ؛88 ةالص رد ؛كدهوهس سن؛5.0١ه 8 /؟هرتو دب ؛ "1

 .خلا 319-914 ٠١ 88 897-51١,508,4855, ربط 4

 هديب » ) ةرابعلا هذه - نيث دحملا بسح - درت مل ذإ «نيثيدح نيب فلؤملا طلخ اضيأ انه . ؟

 نيملسملا هب يصوي ناك يذلا هصن براقملا ءاعدلا يف لب ؛هتالص ربد نم يبنلا ءاعد يف ( «ريخلا

 .8/4٠ تاراجت جم ؛8458 8 /*5 وأ "ه تاوعد رت :رمع نع) قاوسألا مهلوخد نيح
 .(9751ا/8 ؛ زنك ؛1الر١ مح ؛ 559ه

 1-1١1/4/104- حوت 47٠١ نيقفانم سم ؛؟,44 قاقر خب :يردخلا ديعس يبأ نع .ه

 59971.651١5. زنك ؟؛١,١5١ ناسل؛١٠٠7 ءامسأ ؛ 5

 .عجارملا يف ةحارصب ليق امك «ةمايقلا موي يأ 3
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 ثيدحلا لكشم حن

 يذلا ربخلا ىف ذ هَ هلوق لثم ؛ةمعنلا هب دارأ نوكي نأ لمتحي يذلا امأو

 يف يف ىنعملا نأ اَنّيب دقو .هلمانأ درب تدجوف يفتك نيب هدي عضوف :' هركذ مدقت

 ىنعمب هيلأ ةفاضُم اضيأ ديلا نوكت دقو .هفاطلأو هللا معن نم هبلق ىلإ لصو ام كلذ

 هللا دي : 'لاق هنأ ُهَْفَم هنع يوُر امك «ةمعنلا ىنعم ىلإ عجري كلذو «ةنوعملاو ةرصنلا

 'ىتح»# يضاقلا عم هللا دي : " هلع لاقو ٠ يخل دارس ارميا ةعاجبج لاح

 ًذاشلا دش اذإف ةعامجلا عم هللا ديو .* مسقي ”ىتح# مساقلا عم هللا ديو يضقي

 . تاطيشلا هفطتخا مهنم

 يسفن يذلاو :ةيورملا رابخألا يف اريثك هلوقك اضيأ كلملا ىنعمب وه يذلاو

 تقرس ةمطاف نأ ول هديب يسفن يذلاو , "موجنلا ددع نم رثكأ يضوح ةينآل هديب

 .*هللا ليبس يف لتقأ ينأ» تددول هديب يسفن يذلاو ,"اهثعطقل

 .((هدي) نم الدب (هفك ) عم ) "1 هالعأ عجار ١.

 ١ 8 ٠0*٠١. زنك :سابع نبا وأ رمع نبا نع .”
 8 تازاجم ؛(95/199١ 0 4 عمجم -) 4١4,٠ مح :يراصنألا بويأ يبأ نع ."*

 .19071 8 "زنك ؛ 898879 ءامسأ 9

 .نيح :عجارملا يفو .لوصألا مظعم يف اذك . ؛

 1485 5 ١ ربط : كيرش نب ةماسأ نع وه ىلاتلا ثيدحلاو . بويأ يبأ ثيدح يهتني انه . ه

 10998١ ١ زبك ؛(511/؟1 1,5 عمجم -)

 مح 447.05 8 /55 دهز جم ؛؟ ©١/ 8 44٠0 ةمايقرت ؛؟55 لئاضف سم :رذ يبأ نع .”
 59158851١. 4 رنك غرد

 ظفلب ءاضيأ عجار ) 5 قراسلا عطق سن ؛5 دودح سم :نيميلا سفن عم «ةشئاع نع .

 خب عجار ««هللا ميأ) وه يبنلا نيميو بلاغلا يف يور دق ثيدحلا نأ ريغ ١١(. دودح خب رخآ
 دودح جم 41417 8 /5 دودح رت 44/8 8 / 4 دودح دب 8 دودح سم 4١١,54 ءايبنأ
 .ه دودح رد ؛؟5 478 /5

 داهج سن 4٠١1 ةرامإ سم :داكي وأ ظفللا سفنبو نيميلا سفن عم «ةريره يبأ نع . 8

 421/57 8 ١/ داهج جم 4٠١ ةرامإ سم :رخآ ظفلبو . 1١714 8 4 زنك ؛007,7 مح ؛٠

 58497810 مح



 ع كروف نب ركب وبأ

 بّيط لك جرخف هلوق وحن «نيميلا ركذ نم بابلا اذه يف يوُر ام امأف

 روهظ هب دارا نأو «'هنايب مدقت دقف ءىرخألاب هيدي ىدحإ حسم مث هلوقو هنيميب

 «ناك هرمأ نع هنأ ىنعم ىلع هيلإ فيضأ «ةكئالملا نم هقلخ ضعب نم رهظ لعف

 .(«صللا ريمألا عطق » مهلوقك

 نمحرلا اهذخأ الإ بّيط نم ةقدصب دحأ قّدصت ام : 'مالسلا هيلع هلوق امأف

 نإف ,لبجلا نم مظعأ نوكت ىتح نمحرلا فك يف وبرتف ةرمت تناك نإو هنيميب

 باوثلا فيعضتو لوبقلا يف هلضفب كلذو ءلضفلاو ةمعنلا ىنعمب انهاه نيميلا

 : ”لئاقلا لاق امك ءاضيأ ةردقلا ّفكلاب دارملاو .اهيلع

 ضرألاو ! ربنملا ىلع أرق هني يبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع يوُر ام هلثمو
 ةيوطم لاق [ 707/591 © هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق اعيمج

 .ةردقلا ىنعم ىلإ اضيأ عجري# اذهف . *ةرككلاب مالغلا يمري امك اهب يمري هّقك يف

 «(« يتضبق يف الإ رادلا هذه ام » : لئاقلا لوقك «كلملا ىلإ اهانعم عجري ةضبقلاو

 كلوق نم ؛«تايناف» # تايوطم  ىنعم كلذكو .ةحراجلا ةضبق ديرُي سيلو

 2 ”(! هّعَطقاو هنع تّكسا» :يأ ١ هنْفأ#) ىنعمب (! ثيدحلاو رمألا اذه وطا# »

 يف ركدُي ال امم كلذ نأو «هل نيركدملا نيكرشملا سوفن يف داعملا رمأ كلذب هَِكَي رّرق

 ١.راجع 50-41

 / 5/7 ةاكز جم ؛48 ةاكز سن ؛571 8 / 58 ةاكز رت 458 ةاكز سم :ةريره يبأ نع .؟

 1١561. 8 ”رنك ؛؟؟راءامسأ؛ .7١515٠" ةعيرش 5

 *. عجار 115-/1١1.

 مزاح يبأ قيرط نعو رخآ ظفلب 25,75 /5717,55 يف بط يف الإ ربخلا اذه دجن مل . 5

 .عفان نم الدب (رانيد نب ةملس )

 1١50,١8. ناسل عجار . ه



 ثيدحلا لكشم 55

 ىنعم نم دارأ امل اقيقحت «ةرّكلاب مالغلا يمرب ههّبش كلذلو .زعو لج هللا ةردق

 ش , . ةردقلا

 اهضيغت ال ىألم هللا دي : 'لاق هنأ هَّؤمللا لوسر نع ةريره وبأ ىور ام امأف

 صقني اله كلذ نإو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ 'ذنم راهنلاو ليللا ءاحس ةقفن

 لاقي نأ لمتحيف ؛عفريو ضفخي نازيملا اهيف ىرخألا ديلاو ائيش هللا فك يف امث

 يف امث هلوقو . هّلضفو هيدايأو هّمعن :يأ ةقفن اهضيغت ال ىألم هللا دي هلوقب داما نإ

 نازيملا اهيف ىرخألا ديلا هلوقو . هليوأت مّدقت ام ىلع «( هتردق يف امم » يأ هللا فك

 همعن طسب اذإ ؛هنأو ءلضفلاو لدعلا ىلإ ةراشإ كلذب دارأ امنإف .عفريو ضفخي

 مهيف هل : كل قي (الالع اذإر نطو هاب ميت نراك ينااع عني لد هلضفو
 .ضبقو طسبو ٌعفرو ضفخ

 الإ طق ناتئف تقتلا ام : "لاق هنأ هيَ يبنلا نع نسحلا ىورام كلذكو

 اضيأ اذهن . اهيلع هّقك لامأ نيتفئاطلا ىدحإ مزهي نأ دارأ اذإف امهنيب هللا فكو

 .نالذخلاو ةرصنلا راهظإو ةردقلا ىنعم ىلإ عجري

 «'نمحرلا فك ىلع يرحت ةنيفسلا نإ : لاق هنأ بعك نع يور ام كلذكو

 يذلا وه ]ف هلوق ىنعم وهو .اهلرّيسْلا وه لجو رع هللا نأو هتردقب يرجت اهنأ يأ#
 ]77/١١[. 6 رحبلاو ّربلا يف مكرّيسُي

 ١. ريسفت خب  7,1١١ديحوتو ١9, 47/*,ه ةروس ريسفت رت ؛؟ا/ ةاكز سم 8 48.0148

 ةمدقم جم ١/  4191/8مح  8١7,5؛8؟/ ءامسأ ؛8١-15/59-58 حوت ؛ 5000و

 زنك ١  .117*5931181-116 88ثيدحلا سفنل رصقأ ةياور لبق اميف فلؤملا جرخأ دقو

.)09( 

 . ذنم قفنأ ام متيأرأ : عجارملا يفو .اهلك لوصألا يف اذك . ؟

 عجارو .( 458, ١ لاطبإ ) يلهابلا ةمامأ يب بأ نع ثيدحلا سفن ىلعي وبأ يضاقلا جرخأ . م

 1١7118. ؛ ربك -رخآ ظفلب - اضيأ

 هتجوز وأ هتيراج لجرلا عماجي نأ هركي ناك » ابعك نأ هلماكب ثيدحلاو . 857 8 نس . ؛

 . (نمحرلا فك ىلع يرجت اهنإ لوقيو ةنيفس يف



 1 كروف نب ركب وبأ

 أدتبُتأ هللا لوسر اي» :لاق الجر نأ 'ميكَح نب ماشه نع يوُر ام اماف#

 هرهظ نم مدا ةيرذ جرخأ امل لجو زع هللا نإ :لاق .«؟ "ىضق دق مأ لامعألا

 ءالوهو ةنجلل ءالوه لاقف هيفك يف» مهب ضافأ مث مهسفنأ# ىلع مهدهشأ
 رومأ يف ةرّدقُْلا هتارودقم يف لدعلاو لضفلا يعون» ىلإ عجري كلذ ىنعمف .رانلل

 . لدعلاب نيرخآلو لضفلاب قيرفل همكح قبس دق هنأو «هدابع
 امإ :نيينعم دحأ ىلع لومحمف «لمانألاو عباصألا ركذ نم يور ام كلذكو

 رثأ كلذب دارو «نسح عبصإ نالف ىلع نالفل» :لاقي امك «لضفلاو ةمعنلا ىلع
 يتضبق يف الإ نالف ام) :لوقت امك «ةردقلا هب دارُي وأ «ةمعنلا قيرط نم نسح

 .( يعبصإ تحتو

 انّمُأ نإ» :الاقف ُهَِْع يبنلا ايتأ * ةكيّلُم يتبا# نأ "ربخلا يف يوُر ام امأف

 نيمي ىلع موقأف هلي يبنلا لاق :هيف لاقو .,ثيدحلا ركذو «جوزلا مركُت تناك

 نأ امهدحأ «نيليوأت دحأ كلذب دارملاف .يريغ دحأ هموقي ال اماقم نمحرلا

 امك - هشرع دارأو نمحرلا ركذف .«نمحرلا شرع نيمي ىلع موقأف » :هانعم نوكي

 باحصأ مّهو ءايلوألا ماقم ىلإ راشأو - اهلهأ دارأو [ 67 / ١514 ةيرقلا لّقنمو ل لاق

 موقي نأب كلذو ؛هتاماركو هللا معن نم هل رهظي ام هانعم نوكي نأ يناثلاو .نيميلا

 امنإو.نيببّرقُملاو ءايبنألا رئاس نع هب نيبي ام هل هلضف نم لجو زع هللا رهظُي اماقم#
 .ةدودحملا ماسجألا تافص نم ةهجلا راسيو ةهجلا نيمي نأل كلذ انلق

 ءامسأ 4117 ةعيرش 474-445 88 55 ربط ؛111,9/117/7,7/ يف بط عجار ١.

 8 ١ زنك 1577-4105 ,5// 117570 يف طس 1891-4130 1-810 85ر10 عمجم 5

 ,.هكم

 .ءاضقلا ىضق :عجارملا يفو ءاذك .؟

 عمجم 47785 ةيلح ٠١ 4٠٠١118 ربط ؛17948,1-899 مح :دوعسم نبأ نع .

 591١9. 815 زنك 4١ 55,18 /17/9,117 يف بط :ايئزجو .85ه-574/9857-8

 امهيف عجار «ديزي نب ةملسو ةملس نب سيق امه اهانباو .ولُحخلا تنب ةكيلُم يه .:
 .3؟5ه-85؟١14 تاقبط



 ثيدحلا لكشم لوألا

 نيمي ىلع نإ :لاق هَ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يور ام ىنعم كلذكو
 موي ناك اذإ : ”مالسلا هيلع هلوق كلذكو . 'لاجر اهيلع يساركو ربانم نمحرلا

 "همدق عضوم الإ سانلا نم رشبل نوكي ال ىتح ميدألا دم ضرألا هللا ّدم ةمايقلا

 هركذ مئلقت ام ىلع كلذ ىنعمو . نمحرلا نيمي نع ليربجو ؛ىعدأ نم لوأ نوكأف
 قيقحتو ةلزنملا بيرقت هب داري وأ ءنمحرلا شرع نيمي هب داري نأ امإ :نيهجولا نم

 . ةمظعلاو ةعفرلا

 رسج ىلع نوفقوُيف ةمايقلا موي 'مهب ءاجُي : "لاق هنأ ُهَّتَِي هنع يوُر ام امأو

 ام كلذ "ىنعمو ءهيجنُي ىتح هنيميب هللا» هلوانت هلل اعاوطم ناك نمف منهج

 نيميلا برعلا لامعتسا مّدقت اميف انركذ دقو .هوفعو همركو هللا ةمحر نم هقحلي

 . لضفلاو ةمعنلا ىنعم يف

 ىضقو قلخلا قلخ هللا نإ :"لاق هنأ هي هللا لوسر نع ةمامأ وبأ ىور امامأف

 كلذكو ,هلامشب لامشلا لهأو هنيميب نيميلا لهأ ذخأف ءاملا ىلع هشرعو ةيضقلا

 ىلع رّكْذُي وهو ؛ةنجلا ةفص يف ثيدح نم ةعطق هنأ نظلا بلغأ .ربخلا اذه دجن مل ١.

 رخآ ثيدح يف يور امب - ةنجلا لهأل ةَدَعْا « يسارك هلاو (ربانم هلاب قلعتي اميف - صوصخلا

 موي) ثيدح يف امك ( خلا ؛ 555 9 دهز جم 45019 8 ١8/ ةنجرت ) ةريره يبأ نع

 .(خلا 1558-4557 ةعيرش ؛717* 8 نس ) سنأ نع ( ديزملا

 / 5,814 يف بط ؛؟١0/ 59 هجر : لوهجم لجر نع وأ السرم «نيسحلا نب يلع نع ."
 باج نع اضيأ يورو ."9 ٠١5 و "08 ١ة4زنك ؛١:هرا” ةيلح 4١١5-10

 ١ 591١48. ؛ زنك عجار

 .هيمدق :عجارملا يف . "7

 لوأ ىعدُأ مث ١ وأ 2( ىعدُي نم لوأ نوكاف» امإ عجارملا ةيقب يفو ! هجر يف اضيأ اذك .
 .(سانلا

 رخآ ظفلب ربخلاو . 59١5708 ١57788 8 ه زنك عجار «يفقثلا مصاع نب رشب نع .
 .(8/150١75هره عمجم -) ١5١19 8 5 ربط يف

 .ةالؤلا ينعي .5

 .ىتعمف :باوصلا لعلو ,ءلوصألا عيمج يف اذك .

 .197/1485رال عمجم ؛!ل147 و ال٠114 88 8 ربط . ١



 ندد كروف نب ركب وبأ

 قلخ موي لجو زع هللا نإ : 'لاق# ُهّلَت هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم وبأ ىور ام

 باحصأ يلابأ الو نيميلا باحصأ ءالوه لاقف نيتضبق ضبق مالسلا هيلع مدآ
 يف ثوعطم نيربخلا الكف ؛رانلا باحصأ يلابأ الو لامشلا باحصأ ءالوهو ةنجلا
 «ةمامأ يبأ ثيدحو ؛رظن هيف 'يشاقّرلا ديزي نإف ءىسوم يبأ ثيدح امأ . امهدانسإ

 اميف# انلق ام ىنعم# ىلع كلذ ليوأتف ءتبث نإ .هنأ ىلع .رظن هيف ريبزلا نب رفعجف
 يف نينمؤملا قلخ «مالسلا هيلع مدآ يّبناج يف اوقلُخ مهنأل ةّيَرّذلا مه مهنإ لبق

 نيقولخلا ىلإ# عجري كلذو :"مدآل لامشلاو نيميلاف هراسي يف نيرفاكلاو هنيمي

 .قلخلا نم امهيف

 اتلكو :هب قوثوم قيرط نم هتيم يبنلا نع ربخلا يف يوُر امل كلذ انلق امنإو
 نأل ,حراوجلا يفن ىلع هيبنتلا كلذ ةدئاف نأ لبق اميف انّيبو .نيمي نمحرلا يدي

 اتلكو هلي لاقف ءاراسي# اهلباقُي ام نوكي نأ دب الف ةحراجلا ىنعمب يتلا نيميلا

 قيرط نم ربخ يف ةظفل تبنت ملو . 'ةحراجلاو هيبشتلا يفن ىلإ ةراشإ نيمي هيدي
 . ”هركذ لج هيلإ افاضُم لامشلا ركذب حيحص

 ١. عمجم ؛١ا/7 ةعيرش ,8/١/ 4١89"زنك 8 ١5١4/8.

 باتك ةعبط يف أطخ درو امك («نامثع» نع ال «( سيق نب ) مينُع نع يوري وه ناكو . ؟
 . ةعيرشلا

 .؟ ح 44 عجار ."

 .ه7 عجار.:

 («ةمايقلا موي تاومسلا ّيط يف روهشملا ثيدحلل تاياورلا ىدحإ يف لامشلا ركذ .»

 يوطي :ملاس نع ةزمح نب رمع قيرط نم رمع نبا نع يهو 26 4 نيقفانم يف ملسم اهجرخأ
 مث ( ...) كلملا انأ لوقي مث ىنميلا هديب نهذخأي مث ةمايقلا موي تاومسلا لجو زع هللا

 حيحصلا يف ملسم هاور» : يقهيبلا هيف لاق .ربخلا «كلملا انأ لوقي مث هلامشب نيضرألا يوطي

 ديبعو عفان ثيدحلا اذه ىور دقو . ملاس نع ةزمح نب رمع هب دّرفت هيف لامشلا ٌركذو ( ... )

 ملف معلص يبنلا نع هريغو ةريره وبأ هاورو .لامشلا هيف اركذي مل رمع نبا نع مسقم نب هللا
 هنأ الإ ,ةصقلا هذه ريغ يف رخآ ثيدح يف لامشلا ٌركذ يورو .لامشلا مهنم دحأ هيف ركذي

 ءامسأ ) «ناكورتم امهو «يشاقرلا ديزي رخالابو ريبزلا نب رفعج امهدحأب درفت «ةّرمب فيعض

55). 



 ثيدحلا لكشم 38

 ديلا# ظفل نم رابخألا هذه يف# درو ام عيمج كل انركذ ام ىلع ْبّنرف

 ام يناعم ةلمج نع جرخت نأ ريغ نم «لمانألاو ةضبقلاو عبصإلاو نيميلاو فكلاو

 .هللا ءاش نإ دشرت ,كالهلاو لالضلا قيرط ىلإ# جرختف انركذ

 لصف -5؟

 ىنمُيلا# لجرلاو مّدّقلاو لجرلاو قاسلا ركذ يف يور ام كلذ دعب ركذ مث
 .ىرخألاو

 ةيآ هنيبو مكنيب له : 'هيف يور امو ةيؤرلا ثيدح قاسلا ركذ يف ىورف
 .نمؤم لك هل دجسيف قاس نع فشكُيف قاسلا لاقيف اهب هنوفرعت

 باوجلا

 نأ زوجي ال هنأ انحضوأو ."هليوأت يف نايبلا مّلقت دق ربخلا اذه نأ ملعاو#

 امو ءرابخألا يف ةيورملا ظافلألا نأ لبق نم ,هقاس نع فشكي وأ اقاس هلل نإ لاقي

 درو امنإف «[ 45/5481 4 قاس نع فشكُي موي إف هلوق يف كلذ نم نآرقلا يف درو

 موي هانعم نأو «كلذ ليوأت سابع نبا نع يور دقو ."دّيقُم الو فاضُم ريغ اقلطُم
 ىلع برحلا تماق دق» نولوقي مهنأل «برعلا مالك كلذ نأو ؛(ةّدش نع فشكُي

 موي /» هلوق يف هِيَ يبنلا نع يرعشألا ىسوم وبأ ىورو . «ةلش ىلع يأ ؛(« قاس

 فاضُم ريغ اضيأ اَتلطُم رونلا ظفل دروو « *ميظع رون نع :لاق :# قاس نع فشكُي

 ١. يف بط ؛5.7 ناميإ سم ؛5,54 ديحوت خب :يردخلا ديعس يبأ نع 45,748 /

 زنك ؛"41 ءامسأ ؟ غ١ 5919885.

 .دوعسم نبا ثيدح نأشب كانه ناك ليوأتلا نأ الإ ٠٠٠١-50١١ عجار .؟

 يفو «ناتياور هلف ديعس يبأ ثيدح امأ .دوعسم نبا ثيدحب قلعتي اميف حيحص .

 نع فشكَيف » :ليقو «ةحارصب افاضم قاسلا ناك - يراخبلا اهجرخأ يتلا يهو - امهادحإ
 نع ائبر فشكيف :  لاق نأب 7,54 ريسفت يف ةروص ىلجأب ةياورلا هذه يراخبلا دّكأو .«هقاس
 ١ .(هقاس

 .514/ ءامسأ ؛ 55,55 بط .:



 5 كروف نب ركب وبأ

 هللا ةيؤر# دنع مهل ددجتي ام كلذ يف ىنعملا نوكي نأ لمتحيف . لجو زع هللا ىلإ

 . مهرئارسل رهظت يتلا فاطلألاو تافشاكملا#«و دئاوفلا نم لجو زع

 سابع نبا نع ةمركع ىور ام كلذ نمف «لجرلا يف رابخألا نم يور ام امأف
 :لاقف هرعش نم نيتي يف تلصلا يبأ نب ةيمأ هَ هللا لوسر قلص :'لاق

 صرح ثِيَلَو ىرخألل ُرْسَّتلاو  هبيِمَي لخجر تخئ ٌدوَتَو لْجَر
 : "لاق هيَ هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىورو . قدص : ُهّتَِي هللا لوسر لاقف

 لوقتف اهيف نوقلُي مهنإف رانلا امأف :هيف لاقو ثيدحلا ركذو .رادلاو ةنجلا تّجاحت

 ّمُأ نعرماع نب ةرامُع ثيدح يفو .هلجر اهيف عضي ىتح ئلتمت الف ديزم نم له
 يف هبر ىأر هنأ ركذو هيَ يبنلا تعمس :تلاق اهنأ بعك نب بأ ةأرما ليفّطلا

 . "لجرلا هيف ركذو ثيدحلا ركذو ,مانملا

 باوجلا

 نأ لمتحي هنأ# انركذو «*هليوأت اَنِّيبو اضيأ ربخلا اذه انركذ دق انأ ملعاو

 ئلتمتف - ريثكلا# قلخلا مهو - نيرفاكلا نم رانلا يف هللا هعضي ام هيف ىنعملا نوكي

 ءالجر تاعامجلا ةيمست يف برعلا ةداع ىلع (الجر » كلذ ىّمس هنأو «مهب منهج

 .7؟5 عجار.١

 امهادحإ امأ .هل نيتياور نيب انه طلخ فلؤملا نأ الإ «ةريره يبأ نع وه ربخلا نأ قحلا .؟

 ةنج سم ؛١,5 ٠ ريسفت خب ) هلجر اهيف هللا عضي ىتح :ليقو «لجرلا ةملك العف اهيف تدروف
 ىلوألا ةياورلا هذه يف تسيل نكل ؛( 549-560 ءامسأ 471/514 حوت 451 4,37 مح ؛؟5

 ةيناثلا ةياورلا يف ةلمجلا كلت تدرو سكعلابو . ديزم نم له لوقتف اهيف نوقلُي مهنإف : ةلمجلا
 تلدبأ نكل ( 5-7084 حوت 41170077/70,60 يف بط ؛ه.1/و 777,7 مح )
 ! همدق اهيف هللا عضي ىتح :ليقو ,(مدق»ب (لجر» اهيف

 هالعأ عجار ءرضخ يف هالجر رقوم باش ةروص يف هبر ىأر يبنلا نأ ربخلا يف يور ."
 ل

 عجار.4 5١.



 ثيدحلا لكشم ا

 نونعي ؛(دارج نم لجر تءاجو :نولوقيو « لجر» ريثكلا دارجلل نولوقي مهنأل

 قلخلا انهاه لجرلاب دارأ زعو لج 'هللا نوكي نأ لمتحيو .اريثك اعمج كلذب

 ْ .لعفلاو كلا قيرط نم هيلإ هفاضاو# ريثكلا#
 شرعلا نيمي هب دارأ هنإ لاقي نأ لمتحيف ءتلصلا يب نب ةّيمُأ تيب يف ام امأف

 مهنمو شرعلا نمي نع مئاق وه نم مهنم شرعلا لمحت يتلا كالمألا هذه نإو ؛هراسيو

 . هراسي نع مئاق وه نم

 نأ ركنُي ال هنأو «هنايب ىضم دقف «مانملا ايؤر يف لجرلا ركذ نم يوُر ام امافد#

 «'ابيرق رخآ اهجو كلذ اَنِب دقو . "هب وه ام فالخ ىلع مانملا يف ىرُي ءيشلا نوكي

 هآر هنأ ىنعم ىلع ءاهيف ىلاعت هللا ىأر ةئيهلا كلت ىلع ةروص ىأر نوكي نأ وهو

 رظنلا ههلُي مل هنأ هانعم نوكي نأ امهدحأ ,نيينعم دحأ ىلع كلذو .اهل هتيؤر دنع

 اربتعم اهيف هبر ىأر هنأ هانعم نوكي نأ يناثلاو ؛بلقلاب هل هتيؤرو هللا ركذ نع ' هيلإ

 .هركذ لج هلل ةروصلاو ةعيهلا نأل## اهب

 رخآلصف ؟*

 مل هللا مالك نأب لوقلا ةرصُن اهب ديرُي «ةريثك ارابخأو اننس كلذ دعب ركذ مث
 الإ ملكتي مل هللا نإ لوقي هنأ هيلع مّهوتي وأ هنع ىكح نم لوق ركدُيو «لازي الو لزي
 همحر هنأ ريغ «رّككنُي ام ركذ ام عيمج يف سيلو . ”كلذ دعب ملكتي مل مث ةدحاو ةّرم

 مالك دعب امالك ملكتي زعو لج هللا نأ اهركذ يتلا رابخألا هذه ةياورب مهوأ دق هللا

 . ةرابعلا هذه حيرصب هيلع صني مل نإو «لوق دعب الوق لوقيو

 .لوصألا مظعم يف - ؛هللا لوسر» نم ًالدب - اذك ١.

 , 87-8 عجار .؟

 .51-714 عجار .*

 .اهيلإ :حجرألا ىلع باوصلاو «لوصألا مظعم يف اذكك . ؛

 .54-741 8 عجار .ه



 "ا كروف نب ركب وبأ

 هنإو ءادوجوم لازي الو ادوجوم لزي مل هللا مالك نإ لاقي نأ كلذ يف ىلوألاو
 عامسإلا ددجتي يذلا نإو ءءيش دعب ائيشو الوأف الوأ همالك يناعم هقلخ مهفُي

 هيف رابخألا دادرت نع ينغُي ام ردقلا اذه ركذ يفو .موهفملاو عومسملا نود ماهفإلاو

 ال همالك نأ لجأل ءاذك تقو يف مّلكتو اذك تقو يف مّلكت هنأب أطخلا ماهيإو

 ءيش هيف لاقي نأ حصي ال هتردقو هعمسو هملع نأ امك «نامزألاو تاقوألا صخي

 ةردقلاو هب ملعلا نود ءيش دعب اعيش هثودحب رودقملاو مولعملا ددجتي امنإو .ءكلذ نم

 .هيلع

 قلخ ام دعب ملكت هركذ لج هللا نأ يوُر ام وحن - رابخألا نم هركذ يذلاو

 2 لسصاو حلا ”مدآ ةّيَرَُذ قلخ امل# مّلكتو «"قائيملا ذخأ موي مّلككتو ء'مدآ

 ثعب نأ دعب مّلكتو هيَ ميهاربإ ثعب نأ دعب مّلكتو «" لابجلا قلخ امل مّلكتو

 ملعاو -رّثكو كلذ يف دروأو «مالسلا مهيلع ىسومو فسوي ثعب نأ دعبو بوي

 بهذا لاق هقلخ املف ( ... ) هتروص ىلع مدآ هللا قلخ : ثيدحلا يف  الثم امك ١.

 .(١7هر؟ مح ؛؟ 18 ةنج سم+١4 ناذكتسا خب : ةريره يبأ نع ) ربخلا ءرفنلا كئالوأ ىلع ْحَلسف

 نم قاثيملا هللا ذخأ :الثم اهنم 217/971 ةيآلا ىلإ ةبوسنملا ثيداحألا عومجم يف امك .

 تسلا لاقف البق مهملك مث ( ... ) اهأرذ ةيرذ لك هبلص نم جرخأف ( .. . ) نامعنب مدآ رهظ

 طس ؛751/ ءامسأ 175737//4111,9 يف بط 471777١ مح :سابع نبا نع ) ربخلا ءمكبرب

 ١ .( 551/57/15 يف

 لاقف ةيرذ هنم جرختساف هنيميب هرهظ حسم مث مدآ قلخ هللا نإ : ثيدحلا يفامك . 7

 8 /15 10 ةروس ريسفت رت ؛ ١5/ 8 47١ ةنس دب :رمع نع ) ربخلا «رانلل ءالوه تقلخ

 .(؛"ا/ه 8 5و ه059 15 ١ رنك ؛"؟ه ءامسأ؛١ا/. ةعيرش ؛".اله

 ىبأ نع ) ربخلا «لبقأف لبقأ هل لاق لقعلا هللا قلخ امل :روهشملا ثيدحلا يف درو امك .؟

 :ةمامأ يبأ نع .51/5/8,8 عمجم ؛857,1 و 574,١ نازيم 4١71١ تاعوضوم : ةريره

 يلآل ؛0.0 8 "زنك ؛58,8/١9عمجم ١71١,١-4١55 تاعوضوم ؛85١8 8 8 ربط

 .(1)718/ ةيلح :ةشئاع نع . "الو

 .ةراشإلا ىنعم انيلع رسعو ءاذك . 5



 ثيدحلا لكشم قف

 رّكنُي كلذك# «ةدحاو ةّرم الإ ملكتي مل هناحبس هللا نإ لاق نم لوق رّككنُي امك «هنأ

 .مالكلا ثدح بجوُي كلذ لك نأل ءىرخأ دعب ةّرم مّلكت هللا نإ لاق نم لوق

 نامثب ىسوم ىجان زعو لج هللا نأ 'ربخلا يف# يوُر دق سيلأ :ليق نإف

 ؟ اهلك اياصو ةملك فلأ نيعبرأو ةملك فلأ "ةئام

 يذلا مالكلا ىنعم ىلإ ال ؛ماهفإلاو عامسإلا ريثكت ىلإ عجري كلذ نإ :ليق
 «دحاو مالكف ءهنم نئاب ريغ ؛هتاذ تافص نم ةفص وه يذلا هللا مالك امأف . لزي مل

 ريظنو .يناعملاو دئاوفلا نم دعي الو ىصحُي ال ام عمسُيو هنم مهفُي ءدحاو ءيش

 هيلع عقت يذلاو «ىهانتت ال تامولعمب طيحُي هنكلو «دحاو هملع نإ لوقن ام كلذ

 رابخألا هذه نم ركذ ام ةلمج ىنعم وه اذهو .ملعلا نود تامولعملا ةلقلاو ةرثكلا

 .هديدجتو لوقلا ريركت دارا سيلو ؛(هللا لوقي هو (هللا لاق » هلوق لثم ءاهترثك ىلع

 لاؤس - 4

 ملكتي لجو زع هللا نإ لاق هنأ ُهّتكَ# يبنلا نع يوُر دق سيلأ :لئاق لاق نإف

 لّْسُرلا هللا عمجي موي 8 لجو زع لاق امكو ."ةمايقلا ميقي# نأ دعب هدابع مّلكُيو

 ؛[١17/ 01:4 تألتما له منهجل لوقن موي فو [ ٠١5/0 ] 4 متبجأ اذ ام لوقيف
 سيل هللا همّلكّيسو الإ دحأ نم مكنم ام : متاح نب يدعل ُهّكَي هللا لوسر لاق امو

 ؟؛ نامجرت هنيبو هنيب

 كلذ لاثمو .مالكلا ديدجت ىلإ ال. ؛ماهفإلاو ميلكتلا ىلإ عجار اذه :ليق

 هنع هنأ باب يف# «هتردُق نم ريدقتلاو ؛هملع نم ميلعتلاو «هعمس نم عامسإلا لاثم

 ريغ نم ةمايقلا موي هباطخ مهمهفُي هنأ كلذب دارلاو .هسفن وه نوكي الو ردصي

 /195هر١٠1و 507/5078 عمجم ١5 8 4١778٠ ربط ؛ 971/8 نس : سابع نبا نع. ١

 .؟514

 .طقف «ةئامب » :عجارملا يفو ءاذك .؟

 .ربخلا اذه دجن مل .*"

 .١ح ١١5 عجار.؛



 قفل كروف نب ركب وبأ

 ,ةطساو ريغ نم هباطخ مهعمسأو همالك مهمهفأ»# ةمايقلا موي مهبساح اذإف «نامجرت

 . بّنُكلاو لُّسّرلاو طئاسولاب ايندلا يف مهمهفأ امك ال

 رخآ لصف هه

 يف لاق هنأ# كلذو ءبهذملا وه سيل ام هيف مهوأ باب ةمجرت يف ركذ مث

 نسلاو ةّولتملا يآلا ركذ باب » :عونلا اذه يف اهركذ يتلا باوبألا هذه فيعاضت

 هللاو # :لجو زع هللا لاق . دبألا دبأ ىلإ ملكتي لازي ال ىلاعت برلا نأ ىف ةروثأملا

 .85[2 /78] ©« لوقأ قحلاو قحلاف لاق لو [ 4/7 ] # قحلا لوقي

 وبأ لاقف ةريره ابأ# يقل هنأ 'بّيسملا نب ديعس ثيدح كلذ يف ركذ مث

 لاق# قوس 'اهيفو ديعس لاقف ةنجلا قوس يف كنيبو ينيب عمجي نأ هللا لأسأ ةريره

 اذإ ةنجلا لهأ نأ ُهتيَع يبنلا ينربخأ ةريره وبأ لاق :هيف لاقو «ءثيدحلا ركذو . معن

 نم ةعمجلا موي رادقم يف» مهل نذؤُيف مهلامعأ لضفب اهيف اولزن# اهولخد#

 ةريره وبأ لاق# :هيف لاقو ,ثيدحلا ركذو .هؤانث لج هللا نوروزيف# ايندلا مايأ

 يفو سمشلا ةيؤر يف نورامتت له معن لاقف انبر ىرن لهو هللا لوسر اي ْتلقف
 يف ىقبي الو مكبر ةيؤر يف نورامعت ال كلذكف لاق ال اهلق ردبلا ةليل "رمقلا

 ركذتأ نالف اي لجرلل لوقيل هنإ ىتح ةرضاحُم هللا هرضاح الإ دحأ سلجما كلذ

 ملأ بر اي لوقيف ايندلا يف هتاردغ# ضعبب# هرّكذُيو اذكو اذك *تلمع موي»

 زنك ؛550 ةعيرش :ايثزجو . 4975 8 /589 دهز جم 45549 8 ١5/ ةنجرت عجار ١.
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 .اهيفوأ :جم ؛اهيفأ :رت .ةعيرش يف اضيأ اذك .؟

 .رمقلاو :عجارملا يفو .لوصألا مظعم يف اذك .*

 . تلق ؛رت يفو .جم يف اذك .4

 .هذه كتلزنم تغلب :جم/رت يفو .تلن ام تلن :لوصألا ضعب يف انه فيضأ .»
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 ثيدحلا لكشم قف

 مهوُي ( دبألا دبأ ىلإ ملكتي لازي ال ١ هركذ لج هللا نأب لوقلا قالطإ نأ ملعاو
 نأ زوجي ال امك#*و .ثداح وهف ددجتي امو مالك دعب مالك هل ددجتي هنأو أطخلا

 .مالكلا يف لوقلا كلذكف ءاطنخلا مهوُي هنأل دبألا دبأ ىلإ ملعي لازي ال هللا نإ لاقي

 هقلخ نم ءاش نم عمسُي هنإو «لازي الو لزي مل هللا مالك نإ لاقي نأ حيحصلاو

 نم ديرُي ام همهفُيو هعمسُي نأ ديرُي يذلا تقولا يف .هماهفإ مهنم دارأ نم مهفُيو
 هللا لوقيف رابخألا هذه ظافلآ يف «ليق اذإو .مالكو لوق دّدجت ريغ نم ءكلذ

 عامسإلا ديدجت هب دارملا انإو ,مالكلاو لوقلا ديدجت هب دارا سيلف .هللا ملكّيسو

 . لزي مل يذلا لوقلل ماهفإلاو#
 يتلا ظافلألا هذه نم اهركذ يتلا 'رابخألا نم درو ام لك ْبَّثرف كلذ ىلعف

 نأ بجيو .ءيش دعب هنم ءيش دّدجت»و ىلاعت هللا لوق ثودح مهوُي امم اهنّمضُت
 هللا مالك ثودح يضتقي يذلا هجولا ىلع ال ءانلق ام ىلع بّترُم كلذ نأ ملعت

 . هللا ءاش نإ ِهّبّثرف كلذ ىلعف .مالك دعب هل مالك دّدجتو

 رخآل صف 5

 ركذف 2« يحولاب لجو زع هللا مّلكت ةيفيك ركذ باب) ةمجرت يف ركذ مث
 يحولاب لجو زع هللا ملكت اذإ : "لاق ُهَلَِم يبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 ناوفصلا ىلع ةلسلسلا ةلصلصك ةلصلص تاومسلل# تاومسلا لهأ عمس

 اذ ام اولاق مهبولق نع َعّرُف اذإ ىتح : أرق مث :ةعاسلا رمأ نم هنأ نوري نوعزفيف

 .[؟*/54] #ريبكلا يلعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق
 ةفاضُم يهو ؛تاومسلل ةلصلصلا نأو «ربخلا اذه ىنعم لبق اَنّيب دق انأ ملعاو

 نع تارابعلا نم لجو زع هللا قلخي ام كلذ ىنعمو .اًصن ربخلا يف اضيأ# اهيلإ

 .رابخألا يف : باوصلا لعلو ءلوصألا عيمج يف اذك ١.

 هذه يف «ربخلا نأ ريغ . 147 8 ةمظع 4581/1147 حوت ؛1/4/١117 هجر عجار .؟

 قبس اميف فلؤملا اهجرخأ دق يتلا ةياورلل افالخ ءافوقوم دوعسم نبا نع يور امنإ ؛عجارملا
 سور



 ال كروف نب ركب وبأ

 نوكت نأو ؛همالك نع تارابعلا ركنُت انسلو .هقلخ نم ءاش نم اهب مهفُيل همالك
 ةمجرتلا هذه يف هللا همحر لاق ولو .هريغل تاوصأ يه «هريغ يف ةقولخم اتاوصأ

 ءيش ملكتلا#و مالكلا نأل ىلوأ ناك «هقلخ يحولاب هللا ميلكت ىنعم نع نايبلا »
 اذإ مالكلا اهب فصوُي ؛مالكلل ةفص وه لاق نم انباحصأ نمف ؛ميلكتلا امأف - دحاو

 ةيفيك هللا مّلكتل سيلو «تاباتكلاو تارابعلا نم هث دحّي# امب هدارُم نيبطاخملا مهفأ#

 . 'ملكتلا تابثإ ال ,ميلكتلا نايب وه امنإ ةمجرتلا نايب يف# ربخلا نم هركذ ام نألو -

 ىضق اذإ : "لاق هِيَ يبنلا نإ لاق ةريره ابأ نأ اضيأ رخآربخ يف يوُر دقو

 ةلسلس هناك# هلوقل اناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تبرض»# ءامسلا ىف رمألا هللا

 دنع كلذ نأو «ةكئالملا ةحنجأ تاوصأ تاوصألا كلت نأ نّيبف# .ناوفص ىلع

 .مالكلا ثودح ىلإ عجري كلذ سيلو ءالعف هديدجتو ارمأ هئاضق

 نم هيف ركذ امو هلي يبنلا ىلع يحولا لوزن ةيفيك دعب هركذ ام كلذكو #
 ايو :لاقف هم هللا لوسر لاس ماشه نب ثراحلا نأ ” اهنع هللا يضر ةشئاع ربخ

 لثم يبيتأي انايحأ# : هنت هللا لوسر لاقف .2؟ يحولا كيتأي فيك «هللا لوسر

 يل لغمتي انايحأو لاق ام تيعو دقو ينع مصفيف يلع دشأ وهو سرجلا ةلصلص
 يف هيلع لزني هُنيأر دقلو » :ةشئاع تلاق .لوقي ام يعأف»# ملكتيف الجرم كلما
 .«اقرع دصفتيل هنيبج إو .هنع مصفيف دربلا ديدشلا مويلا

 نم اهعمسي ةراتف «تارابعلا ثودح نم انلق ام ىلع كلدي ام كلذ نأ ملعاو

 زع هللا ديرُي امب ءادتبا مّهَف هل ددجتي ةراتو ءلجو زع هللا مالك اهدنع عمسيف كّلملا

 ال ناك ١ يذلا يرعشألا هخيش فلؤملا فلاخ «ملكتد»و «ميلكت» نيب زييمتلا اذهيأ

 «كرحتلاو ةكرحلاو كيرحتلا نيب قرفي ال ناك امك ( ... ) ملكتلاو ميلكتلاو مالكلا نيب قرفي

 .(114 درجم)

 .5 ح 5١9 عجار.”

 مح 475 حاتتفا سن 48584 8 /1 بقانم رت ؛؟ يحولا ءدب خب : داكي وأ ظفللا سفنب ."

 ربط ؛57١ و ١58,57 مح ؛م0/ لئاضف سم :ايئزج وأ رخآ ظفلب . 3714 8 ” ربط ؛؟ هالو

 تضف كا يشل تل 881١١ زنك ؛559/155578عمجم 4١91 ءامسأ؛55"5و 84588 ©



 ثيدحلا لكشم فض

 «تاباتكلا#و تارابعلا ىلإ عجري ام لكو . يهنلاو رمألاب هتابطاخُم يناعم نم لجو

 . لجو زع هللا مالك وهف رّبعمْلا بوتكملا امأو .ثدحلا همكُحف

 هنكلو ,ناكم ىلإ ناكم نم ءيش لاقتنا ىنعم ىلع هيلع يحولا لوزن سيلو
 ؛هناحبس هللا مالك نم همهفيو هعمسي امب مالسلا هيلع لوسرلل عمسو مُهف ددجت

 .ءادتبا ملعو مْهَف ثودح دنع ةراتو ءاهريغو تاوصأ نم تارابع ثودح دنع ةرات

 مالكلا ىّمسُي امك اذهو ءايحو هنع ةرابعلا ىّمسُت امك ايحو هللا مالك ىّمسُي دقو

 .كلذل انليصفت مّدقت دقو .ةوالت رخآلاو ّولتم امهدحأو ءانآرق هتوالتو

 رخآ لصف 17

 ركذو «(شرعلا ىلع هناحبس# هللا ءاوتسا يف مالكلا باب » كلذ دعب ركذ مث

 .ارابخأ كلذ دعب ىورو «باتكلا يآ هيف

 اهنمف ءاهركذ ىتلا رابخألا امأف .هعضوم ىف ءاوتسالا ليوأت انركذ# دقف#
 هللا لوببرو ةباصع ىف ءاضطبلا يف انسلاج ناك هنآ "للطلاب ىئابعلا ثيذعت

 نوردت له هي هللا لوسر لاقف اهيلإ اورظنف ةباحس مهيلع تّرم ذإ مهيف سلاج هيَ
 نزملاو اولاق نزماو م هللا لوسر لاقف :لاق# . باحسلا اذه معن اولاق هذه# مسا ام

 ضرألاو ءامسلا نيب ام دعُب مك نوردت له ُهّتَع هللا لوسر لاق مث ”نانّعلاو لاق

 ثالث امإو نانثإ# امإو دحاو# امإ امهنيب ام دعب نإف لاق يردن ام هللاو ال اولاق
 قوف مث تاومس عبس دع ىتح كلذك اهقوف ةيناغلا ءامسلاو ةنس نوعبسو
 كلذ قوف مث ءامسلا ىلإ ءامسلا نيب امك هلفسأو هالعأ نيب رحب ةعباسلا ءامسلا

 نهروهظ قوف مث ءامس ىلإ ءامس نيب امك نهبكرو نهفالظأ نيب ام لاعوأ ةينامث
 . كلذ قوف ىلاعت هللاو ءامس ىلإ ءامس نيب امك هالعأو هلفسأ نيب شرعلا

 ١. ةروس ريسفت رت, 5 /١مةنس دب 8 /59 . 47715٠ةمدقم جم +١/ 41988

 4705 8 ةمظع 4598595 ةعيرش 4448/91 رمر ؛؟075/19 هجر ؛؟.١,17705 مح
 .599 ءامسأ

 .نانعلاو اولاق : انه فيضأ عجارملا يفو ءاذك .؟



 ا كروف نب ركب وبأ

 نع هيبأ نع معطُم نب ريبج نب دمحم نب ريبج ثيدح هدعب اضيأ ركذو
 تعاضو سُفنألا تدهج هللا لوسر اي لاقف تلت هللا لوسر يبارعأ ىتأ : 'لاق هج

 عفشتسنو ىلاعت هللا ىلع كب عفشتسن انإف "كبر ىلإ انل ٌعَفشاف ماعنألا تكلهو لايعلا

 امف# هيي هللا لوسر حّبسو لوقت ام يردتأ كحبو ُهَّتكَي هللا لوسر لاقف كيلع هللاب

 ال هنإ كحيو لاق مث هباحصأ هوجو يف - فرُع وأ - كلذ فرع ىتح حّبسُي لاز
 هشرع نإ هللا ام يردتأ كحيو مظعأ هللا ْنأش هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسُي

 لحرلا طيطأ طئيل هنإو اهيلع ةّبَقلا لغم ”هعباصأب اذكهل هضرأو هتاومس ىلع
 .بكارلاب

 هانعم نّيبُي نأ بجي ام هيف سيل بلطألا دبع نب سابعلا ثيدح نأ ملعاو
 ىلاعت هللا فصو ىنعم# لبق اميف انركذ# دقو . كلذ قوف ىلاعت هللاو هلوق ىوس

 ةردقلاو# رهقلا ةيقوفو ةبترملاو ةلزنملا ةيقوف ىلإ عجار كلذ نأو ؛هقلخ# قوف هنأ
 انفيرعت ربخلا ةدئافو . ىلاعت هفصو يف لاحّمف «ناكملاو ةفاسملاب ةيقوفلا امأف .ةمظعلاو

 هيلإ بهذ امك ناكم لك يف وه نم الو :”نيقبط نيب لخدي ال نمث هركذ زع هنأ
 ىلع# امهاوعد يف نيتقرفلا نيتاه بيذكت ربخلا# اذهب اندفتسا# اذإو . "نوفلاخملا

 ربخلا ليوأت عجر ءناكم لك يف هنأ فصوُي وأ تاقولخما ضعب لحي هنأ لجو زع هللا

 امم نئاب هنأو .هقلخ نم ءيشب جزتمم الو طلتخم ريغ هنأ# هب دارأ هنإ لوقن ام ىلإ

 .ةهجلاو ناكملاو زّيحتلاب ال ءتعنلاو ةفصلاب ةنونيب قلخ

 ةعيرش .1559١04١-47510 حوت 4775/١9 هجر ؛4ا/55 18/18 ةنس دب ١

 -4١8. 1411 ءامسأ ؛4 ١,4 غبت 45٠١ 8 ةمظع ؛5141١/ 8 ؟ ربط ؛؟؟5915

 .انل هللا قستساف :عجارملا يفو ءاذك .؟

 . هعباصأب لاقو : عجارملا ضعب يف امك «باوصلا لعلو ءاذك .'"

 عجار.:4 355١4١ 598952.

 عبس قلخ يذلا إ9 ةيآلا يف ءاج امك ؛تاومسلا نم نيقبط نيب ,حجرألا ىلع «ينعي . 5

 نيذلا ةهّبشملا ىلإ ةراشإلاو .«قبط قوف اقبط ١ - يربطلا لاق - يأ [,71124 اقابط تاومس
 . يظفللا ىنعملاب «ءامسلا يف» هللا نأ مهيأر يف

 .24528٠ 56ه عجار 5



 ه1١1

 ثيدحلا لكشم قل

 هنإو هلوق نم رثكأ اليوأت يضتقي ام هيف سيلف «معطُم نب رينبُج ثيدح امأف#

 نأ ىلع لدي امم هيف سيلو ءشرعلا ىلإ عجري كلذو . بكارلاب لحرلا طيطأ طئيل
 طيطأ شرعلل عّمسُي هنأ ربخلا ةدئاف لب ؛هلحرل بكارلا ةّسامُم هل سامُم هركذ زع هللا

 هانعم :لاقي نأ وهو ءرخآ اليوأت اضيأ لمتحيو . بكر اذإ لحرلا طيطأك توصو

 دارملاو شرعلا ىلإ طيطألا فيضأف «شرعلا لوح حيبستلاب مهجيجضو ةكئالملا طيطأ

 :لئاقلا لاق امك «ةغللا يف غئاس اذهو .هب نوفئاطلا هب

 دارلاو ؛( ةماميلا تعمتجا » : برعلا لوقت كلذكو . سلجملا لهأ هب دارملا امنإو

 . 'قيرطلا ىف ذ ةّراملا هب دارو «(قيرطلا مهؤطي نالف ونب : نولوقي كلذكو .اهلهأ

 ىضق امل : "لاق هيي هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح بابلا اذه يف ركذ مث

 .يبضغ تبلغ يتمحر نإ شرعلا قوف هدنع وهف# هباتك يف بتك قلخلا هللا

 قوف هدنع وهف هلوق امأف . يبضغ تقبس يتمحر نإ هلوق ليوأت لبق اميف اًنّيِب# دقو
 «هللا دنعو لاقي نأ اهنمف .ناعمو هوجو ىلع لمعتسُت « دنع ةظفل نإف ,شرعلا

 لاقيو .هللا مكح يف هنأ ىنعم ىلع (هللا دنع» لاقيو .هللا ملع يف هنأ ىنعم ىلع

 ايامجتو لج ار نما هارت ىلع ةلزنملاو ةردقلاو ةماركلاو ةرصنلا ىنعم ىلع (هللا دنع »

 برُشلاب مهفصو دارملاو «[15/47] 4 اثانإ نمحرلا ا

 ىنعم ىلع شرعلا ىلع# اعوضوم باتكلا# كلذ نوكي نأ لمتحيو . ةماركلاو
 ىفخي# ال ثيح# نم هيف امب هملع ةطاحإ ىنعم ىلع (هللا دنع» نوكيو «هل ةّسامملا

 ,هه-ه(4 هالعأ عجار . ١

 219501١ ناسل رظنا . "

 ةبوت سم 47,١ ديحوت خب :ةفيفط تافالتخا عمو . 1,١ قلخلا ءدب خب : ظفللا سفنب .؟

 .؟١ا/ انه عجارو ."هم86و 558,5مح 5

 .ةيآلا يف بط عجار ؛«دابع» نم الدب .



 ككل كروف نب ركب وبأ

 رخآ لصف -

 نع ريبُج نب ديعس ثيدح ركذف . يسرّككلا يف رابخألا نم يوُر ام ركذ مث
 ءامسلا نيب ام نإف هللا تاذ يف اورفكفت الو ءيش لك يف اورككفت : 'لاق سابع نبا
 . كلذ قوف وهو رون فالآ ةعبس هيسرُك ىلإ ةعباسلا

 ةئجلا باب يتآ : ”لاقو مهبطخ ُهّتفَم يبنلا نأ اضيأ سابع نبا ثيدح ركذو

 . ادجاس يهجو ىلع ٌرخأف هيسرُك ىلع يل» لجو زع هللا ىلجتيف حتفتف اهْعقعقأف
 لوسر لاق# ةشبحلا ضرأ نم رفعج مدق امل هنأ ' هلع يبنلا نع اثيدح ىورو

 ٌرمف ماعط نم لتكم اهسأر ىلع ةأرما تيأر لاق تيأر ءيش بجعأ ام هيي هللا
 موي كل ليو تلاقو هيلإ تعفتلا مث اهماعط عمجب# تدعقف هارذأف ضكري سراف
 اهل اقيدصت هي هللا لوسر لاقف ملاظلا نم مولظملل ذخأيف هيسرك كلا عضي

 . عّمعتُم ريغ وهو اهديدش نم هّقح اهفيعض ذخأي ال ةّمُأ سّدقُت فيك

 ىلع ةمايقلا موي ”دتشي :لاق هلع يبنلا نأ ؛سنأ نع تباث ثيدح ركذو
 بابلا عرقأف بابلا ةقلحب ذخآف ةنجلا باب يتآف : هيف لاقو ثيدحلا ركذو . سانلا

 وأ هيسرُك ىلع وهو زعو لج يبر ىرأف# يل حتفُيف دمحم لوقأف تنأ نَم لاقيف
 .ثيدحلا ركذو ءادجاس هل ٌرخأف هريرس

 لوألا ءزجلا . 47٠ ءامسأ ؛( ت04 8 "زنك -) 55و ؟ 88 ةمظع :هلماكب ربخلا ١.

 .785 ءامسأ :طقف

 قحلاو .سنأ نع ليلق دعب فلؤملا هجرخيس يذلا ثيدحلل ةياور الإ يتآلا ربخلا سيل .”
 ىور دق : بابلا رخآ ىف ١187117/ 7١4/888 ةروس ريسفت رت رظنا ) اددرت ثيدحلا ةبسن يف نأ
 نأ ىرحألاب ناك - رهظي اميف .. هنأ الإ «( « سابع نبا نع ةرضن يبأ نع ثيدحلا اذه مهضعب
 ةروس ريسفت رت عجار ) « اهعقعقأف » ةرابعلا لامعتسا ىلإ ارظن ءسنأ ىلإ انه يتلا ةياورلا ىزعُت
 . سابع نبا ىلإ ىرخألاو «( ه, 6 ةمدقم رد ؛١8 485 8607

 .5١١/5. ره عمجم ؛5 04 ءامسأ ؛ 40-4١ [17 رمر : يملسألا ةديرب نع .*

 . ( ةرضن يبأ قيرط نع ) سابع نبا نع هنكل :545-595و ١ مح يف ربخلا .؟

 .لوطي :مح يف هم



 ه1١

 ثيدحلا لكشم ا

 لاق مظعأ كيلع لزنأ امّيأ هللا لوسر اي تلق : 'لاق هنأ ٌرَذ يبأ ثيدح ركذو

 ةاقلُم ةقلحك الإ يسرُككلا عم# عبسلا# تاومسلا امّرذ ابأ اي لاق مث يسرُكلا ةيآ

 .ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك يسرُككلا ىلع شرعلا ّلضفو ةالف يف
 الف «ةحاسملا لوطو ةّنُجلا مظع نم يسرُككلا هب فصُو ام عيمج نأ ملعاو

 ام ىنعم امأف . ةفعاضُم افاعضأ كلذ نم مظعأ وه ام زعو لج هللا رودقم يف# ركنُي

 : 'هلوق يف ُهَّْكَع يبنلا ربخ يف مّلقت ام لثمكف# «كلذ قوف وهو : سابع نبا هلاق

 .ةفاسملا الو ةحاسملا قيرط نم سيل كلذ نأ انّيب دقو .هلك كلذ قوف وهو

 يل هللا ىلجتيف :هلوق نم ةبطنلا يف هّْتيَ# يبنلا نع سابع نبا ىور ام امأف

 هل هيلجت نأ امهدحأ# ؛نيرمأ لمتحيف ءادجاس يهجو ىلع ٌرخأف هيسرُك ىلع

 لوقي دقو .هاجرو همّهوت امم رثكأ ةماركلا نم هل هراهظإو هدعو اميف هقيدصتل
 . 'هراثآو هريبدتو هلعف نم هل رهظي ام كلذب دارأاو ««نالفل نالف ىّلجت» :لئاقلا

 دنع هركذ لج هللا ىري ُهََّْ# يبنلا نأو «ةيؤرلا هب دارأ نوكي نأ اضيأ لمتحيو

 .ةنجلا لوخد

 / ٠١14 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ف هلوقك وهف ءهيسرُك ىلع : هلوق امأف
 ةعفرلا ولع اهدحأ ءهوجو ىلع مسقني هنأو « لبق اميف ( ىلع» ىنعم اَنّيِب دقو .[ه

 كلوقكو «[ 4/78] # ميظع قّلُخ ىلعل كنإ إف هلوقك يناغلاو «ةلزنملاو ردقلاب

 (ىلع» ىنعم نكي مل اذإو .ناكملاب اًولع كلذب دارملا سيلو# ««لام ديز ىلعو

 .ناكملا يضتقي ال امث هب قيلي ام ىلع ولع هانعم نأ ناب دف «ناكملا ولعب اًصتخم

 ةلمجلا اضيأ تيور دقو . 451588 ”١ زنك ؛4.ه-1.04 ءامسأ؛8١7 8 ةمظع ١.

 411/174 رمر ؛ غ١ 8و 778 88 نس : دهاجم نع ( (ةالف يف. . .تاومسلا ام١) ةطسوتملا

 .166 ءامسأ؛؟ه١-1؟ه.و 1١١٠١ 58 ةمظع

 . 75 عجار ««لاعوألا ثيدح »رخآ يف .

 17١. عجار .؟

 .قبس اميف موعزملا نييبتلا اذه دجن مل . 4



 4 كروف نب ركب وبأ

 لج هللا ىريف ةنجلا يف هيسرُك ىلع ُهَّتِلَع يبنلا نأ هانعم نإ لئاق لاق ولو

 ىلاعت لاق امك «قلخماو كلا قيرط نم هركذ لج هللا ىلإ كلذ فاضُيو ؛هركذ

 :ورسلا ىف يهو «ةئجلا لهأ ةفص يف [ 5/5 ] 4 نورظني كنا ارألا ىلع

 كلملا عضي موي : فيا طراق ا لت ند ريمح فيرلح كانرر نادم

 انفيرعت هانعمو «ليوأت ىلإ جاتحي ام هيف سيلف ملاظلا نم مولظملل ذخأيف هيسرُك
 ريمألا طسب» :لئاقلا لوقي امك اذهو . مولظملل ملاظلا نم مويلا كلذ مقتني هنأ

 «فاصتنالاو راصتنالل هتردقو هكلُم راهظإ كلذب ديرُي «(هتداسو عضوو هطاسب

 . هركنُث امم اذه سيلو

 ىلع وهو يبر ىرأف : هيف لاق هنأ ريغ «"هليوأت# اَنّيب دقف ءسنأ ثيدح امأف

 لق انيق هجولة لقزل جةوؤزلاب خيرصت دنالا و يالا "سم دعت اذه. دينك

 .ىلاعت هللا ةيؤر اندنع ركنُي سيلو

 رخآلصف -484

 نب لهس ثيدح ركذو . باجحلا ركذ يف راثآلا نم يوُر ام كلذ دعب ركذ مث 1

 ال رون نم باجح فلأ نوعبس لجو زع هللا نود : 'لاق ُهََْت يبنلا نع دعس

 نأ ةشئاع ثيدح ركذو . .هسفن تقهز الإ بُجُخلا كلت نم ءيش سح دحأ عمسي

 هالجرو "باجحلا نيعبسلاو اذك هسأر زواجُي اكيد هلل نإ : "لاق ِهَتِفَم هللا لوسر

 نأ بجاولا لعل ءافذح انه نأ حضاولا نمو .لوصألا عيمج يف ةلمجلا عطقنت اذك ١.

 .رّكنُي ال :فاضي

 ةياور الإ وه امو ءاقباس روكذملا « سابع نبا ثيدح» ليوأت ؛حجرألا ىلع «ينعي .؟

 .(«سنأ ثيدح ودل

 . يينعم : باوصلا لعلو «ءلوصألا مظعم يف اذك .8

 .158 هالعأ عجار .5

 . اهلك عجارملا يف درو امك ؛«ةملظو» ( ١5/8 لبق اميف فلؤملا انه فاضأ دقو ءاذك 60

 .فالتخا عم (5؟,١ يلآل -) هه 8 ةمظع .

 .تاومس عبس :«باجحلا.. .اذك و نم الدب :ةمظع يف .7/



 ثيدحلا لكشم 11

 هلع يبنلا نع رد يودع اح يدر نيضرألا عبسلا اتزواج دق
 برلا نيبو هنيب هيتبكُر ىلع ايئاج يم نم الُجَر تيأر ابجع ةحرابلا تيأر : ١لاق

 ثيدح ركذو . لجو زع هللا ىلع هلخدأف هديب ذخأف هقّلُخ نسُح ءاجف باجح

 ركذو ؛[؟1١7/1 4 ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل 8 أرق هم يبنلا نأ ' بيهص
 دبع ثيدح ركذو . هيلإ نو رظنيف باجحلا نع مهل فشكيف# :هيف لاقو ثيدحلا
 نع كاهنأ لاقف هنبا حون ةيصو ركذو# هي هللا لوسر تعمس : "لاق ورمع نب هللا
 : لاق رمع نبا نع دهاجُم ثيدح ركذو . امهنع بجتحي هللا نإف كرشلاو ربكلا

 *ِمكَحلا ثيدح ركذو . ةملظورونو ةملظو رادب عبرأب هقلخ نع ىلاعت هللا بجتحا
 نود نإ هديب يسفن يذلاو : "لوقي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع عمس هنأ نابوث نب
 ةيآلاركذو .ة ةملظ نم ابُجُخل اهيف نإ اباجح نيعبس»# ةمايقلا موي هناحبس هللا

 © باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا همّلكُي نأ رشبل ناك امو هلوق وهو ءاضيأ هيف#

 اي لاق مالسلا هيلع ىسوم نإ : "لاق ُهّْتكَع يبنلا نأ رَمُع ثيدح ركذو إ.1

 لاق ىسوم انأ لاق تنأ نَم مدآ لاق :هيف لاقف# ثيدحلا ركذو ؛مدآ انابأ انرأ بر

 ١. ؟ للع ؛5؟/8 ميكحلل رداونلا ١١55 8 عمجم يف ةلمجلا هذه تسيل) ,179 /

 غ3”ه55؟ ١851ه زنك يفالو ليحل (.

 حاكدك هالعأ عجار 5

 ". مح يف ام ظفلب يور .كش ثيدحلا ةبسن يف 7,١7١ ١- عمجم 7١19,45-0؟5/

  ) 5١55-5دبع ىلإ «براقم ظفل وأ ةياورلا سفنب ءبوسنم هنأ ديب ءورمع نب هللا دبع نع
 عمجم يف رمع نب هللا ٠١, ( 872-84زنك يف امك (رازبلا نع "١  . 45078 8ةرابعلا نأ ريغ

 هللا نع نابجحي امهنإف ) فلتخم ظفلب يهو «درت مل ( امهنع بجتحي هللا نإف ) انه ةّماهلا («

 رمع نبا نع رازبلا ةياور يف الإ
 31١١. 1 هالعأ عجار . ؟

 . مكحلا نب رمع :باوصلاو ءاذك .»

 .و,١ ىلآل ؛؟اله 8 ةمظع .5

 رو 55 ١ زنك ١918-4١94 ءامسأ ؛60١-1/8١ ةعيرش 44107 8 1١5/ ةئنس دب .



 اع كروف نب ركب وبأ

 كنيب لعجي مل باجحلا» ءارو نم هللا كمّلك يذلا تنأ ليئارسإ ىنب 00

 . هقلخ نم الوسر هنيبو

 كلذ» نع باوجلا
 يف مالكلا هيلع ىنبُي امم ,بابلا اذه يف هيلع فقوُي نأ بجي يذلا نأ ملعا

 نركينأ حض لال هئاو دؤدحم الورم رج الو سحب سل هرك لج هللرتأ ملفا

 ماسجألا رتسُن امك هل ةيّطغُملا رتاوسلاب اروتسم نوكي نأ ىنعم ىلع ابوجحم

 ديحوتلا هيلع ىنبي» يذلا لصألا وه اذهو . هريغ نيبو هنيب ةلئاحلا ةرتاسلا ماسج ًالابد#

 اروتسم#» نوكي نأ زاجأو «ةياهن وأ اذح هناحبس هلل تبثأ نّمو .هيبشتلا ىفنو

 تع راو ةيحوتلا نقنر كلذ فلاحا دقق ةعنال رتاوشلاو ةيطغلا يكشلاب ايوجخيم

 1 . كلذ نع ىلاعت «هقلخب هللا هيبشت

 نوكي نأ ىلإ هب عجري نأ ىلاعت هللا فصو يف باجحلا ركذ نم يناثلا هجولاو

 هتيؤر نم ةعناملا ضارعألاب نوكي امنإ كلذو .هريغ هب بوجحملاو# «هريغ يف باجحلا

 نيقولخما يف ةثداح ناعم نوكت د ل ل

 نع وأ ؛هب ملعلا نع نيعونمم هب اونوكي نأ امإ ءاهب هنع نيبوجحملا مه اونوكي نأو
 ( بْجُحا» بوجحملل عنملا اهدنع ثدحي يتلا يناعملل اضيأ لاقي دق مث . هتيؤر

 «باجح» طئاحلا نإ لاقي امك «ةقيقحلا ىلع ابُجُخ ءايشألا كلت نكت مل نإو#

 هدنع لصحي عنملا نأ ىنعم ىلع هتيؤر نم عنام هنآ كلذب دارملاو «هءارو ام نيبو ينيب
 « عنم اهنإ ةليقثلا دويقلا يف لوقت امك اذهو .عنم وه هنأ ال .هعم لصحي بْجَحلاو

 نم دّيقُملل اهب دييقتلا دنع ثدحي عنملا نأ ىنعم ىلع اهب دّيقُملل يشملا نم

 كلا

 نئسلاو ةيآلا هذه يف باجحلا ظافلأ نم ركذ ام عيمجف «كلذك ناك اذإو :

 حصيو نيهجولا دحأ هيف لاحُيف .هانلق ام ىلع ٍبّترُمو هانركذ ام ىلع لومحم

 .رابخألا هذه رئاس نع باوجلا يف يفكت ةلمج هذهو .رخآلا

 ١. يبن :عجارملا يفو ءلوصألا مظعم يف اذك .
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 عجري امنإ# رون نم باجح فلأ نوعبس هللا نود هت هلوق ىنعم نإ لوقن مث

 ٍبُجُح اهنأو ؛هركذ لج هللا ىلإ ال ءاهب هقلخ نم نيبوجحملا# ىلإ كلذ عيمج نأ ىلإ

 نم رثكأ هيف سيل لب ؛هناحبس هلل بُجُح»# كلت نأ ربخلا يف ركذُي ملو .هل ال مهل

 نوكي نأ حصي ال امك ءابوجحم لجو زع هللا نوكي# نأ حصي مل اذإو . بُجُح اهنأ

 .نيقولخملا#» ٍبُجُح اهنأ ىلإ عجرت اهنأ تبث «ىطغُم الو ادودحم الو اروتسم الو اعونمم

 يتّمُأ نم تيأر هلوق يف ُهَِّلَت يبنلا نع ةرُمّس نب نمحرلا دبع ثيدح اماف#

 نم دبعلل باجح هب دارملاف .باجح برلا نيبو هنيبو هيتبكر ىلع ايثاج الجر
 هقْلُخ نسُح ىلع# بيثأ ىتح ؛ةمعنلاو ةمحرلا عونمم ناك هنأ يأ ءبرلا ةمحر

 هللا ذخأ» :لوقت امك ؛هصّلخو هام يأ هديب ىلاعت هللا هذخأف ءكلذب محرو

 ىف هلخدأ يأ ,هيلع هللا هلخدأف هلوق كلذكو . كانو كرصن هنأ ىنعم ىلع (« كديب

 ٍجاّجُحلل مهلوقكو '«اربُع اثعش كانيتأ» :ٌجاحلا لوقك اذهو .هتماركو هللا ةمحر

 . هللا راَّوُز » مهنإ

 نورظنيف باجحلا نع مهل فشكيف ::# ةدايزو  هلوق ليوأت يف «هلوق امأف

 . قلخلا نم هتيؤر نع نيعونمملا نم ةيؤرلا# نع عناملا عفر ىلإ عجري هنإف ,هيلإ
 نإفو كرشلاو ربكلا نع كاهنأ :لاق هنأ هنبا حون ةيصو يف# ركذ ام امأو

 ىلع ال باجتحاو باجح نوكي دق هنإانلق ام دّيؤُي كلذ نإف ءامهنع بجتحي هللا

 اباجتحا سيل كرشلاو ربكلا نع لجو زع هللا باجتحا نأل ,رتسلاو ةيطغتلا ىنعم

 نم هدنع ام كرشُلاو ربكشم ا عنم وه كلذ لب «عنامو بجاحو ٌطغُمو رتاس نع

 . مهنع اباجتحا كلذ ىّمسف «مهنع معنلا فرصو نينمؤملل ةمحرلا

 موي هللا نود نإ هديب يسفن يذلاو : صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوق امأف#

 رك ذي ملو ءهركذ لج هلل ال قلخلل باجح اهنأ اَنِّيب دقف ءاباجح نيعبس»# ةمايقلا
 ابْجَح رتاوسلاو لئاوحلا ةيمست هجو انركذ دقو .هركذ لج هلل باجح اهنأ اضيأ

 عنملا نأ كلذو .هدنع ثدحي امب هتيمست ىنعم ىلإ عجري كلذ# نأو ءاباجحو

 ١. هالعأ رظنا 1918.



 1 كروف نب ركب وبأ

 هب بوجحملا ةيؤر َداَضُي يذلا عنملا وه باجحلاو ءاباجح ىّمسُيف هدنع لصحي يئارلل

 . باجحلا ظفل يف ركذ ام ْبّترف كلذ ىلعف . ةيؤرلا عنمي# هنأ ىنعم ىلع

 . هتداعإ نع ىنغأف 'لبق اميف اهليوأت مّدقت دقف «ةيآلا امأف

 يلجتلا اهيف ركُذ يتلا رابخألا نم يور اميف رخآ لصف -

 اكحاض انبر ىلجتي : ' هِي هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع ةدرُبوبأ ىور

 ىلجت املف ]© ةيآلا هذه يف لاق كَم هللا لوسر نأ سنأ نع تباث ىورو . ةمايقلا موي

 ىلاعت هلوق يف ءسابع نبا نعو ."اذه ردق هنم ادب : لاق [ ١ 45/11 لبجلل هبر

 . 'رصنخلا ردق الإ هنم ىّلجَت ام : لاق 2 لبجلل# هبر ىّلجت املف #»

 هليوأت نايبو كلذ نع باوجلا

 يأرلا هل رهظ اذإ «يأرلا يل ىّلجت » لاقيو ءروهظلا وه يلجتلا ىنعم نأ ملعا

 ىلع هجوتي هانعمف «( ىلاعتو كرابت برلا ىلجَت ١ ليق اذإف .ارهاظ هل# نكي مل يذلا

 يتلا تامالعلا عضي هنأ ىنعم ىلع ؛هيلع ةلادلا هلاعفأ راهظإب امهدحأ ,نيهجو

 هللا قلخي يأ ؛مهيف ةيؤرلا نم قلخي ام ىنعمب نوكي نأ يناثلاو .هيلع اهب لدتسُي
 «يلجتلا نم نوكي ام ةياغ اذهو .اهدنع مهل ىلجتيف نيئمؤملل ةمايقلا موي ةيؤر

 نايعلاو «َلجت هري مل ام دعب اضيأ هل ةيؤرلاو «ٌلحت نكت ملام دعب ءيشلاب ةفرعملا نآل
 . غلبأ يلجتلا يف

 مهنأ الك و ١5,87 ةيآلل هليوأت هلابب انه ناك فلؤملا لعل ! دوجوم ريغ ليوأتلا اذه. ١

 .5143و ٠١5 عجار ,4 نوبوجحمل ذئموي مهبر نع

 81١4 5915١١. زنك 45١ ةعيرش ؛015/75 حوت ؛ 0١1/1١14 رمر ؛؟37/7/ 8 نس .؟

 نع تباث قيرط نم هيودرم نباو خيشلا وبأ جرخأو 7 :773777/1 437717 يف طس عجار .'“

 ىلع ماهبإلا عضوو اذه رادقم رهظأ لاق © لبجلل هبر ىلجت املف إن هلوق يف هيَ يبنلا نع سنأ

 اميف رخآ ظفلب فلؤملا هدروأ دق يذلا ثيدحلا تاياور دادع يف ربخلاو .«ىرغصلا عبصإلا

 ١5. 14 عجار «لبق

 1١14378 نس :رخآ ظفلب . 57,3/1-51 4737 يف بط : ظفللا سفنب .

 ه1١
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 زع هللا نأو «معنلا راهظإ ىنعمب هنأ لبق اميف اَنِّيب دقف ءكحضلا ىنعم امأف

 ةمايقلا موي انبر ىلجتي » :لاق هنأكف .ةئجلا يف هئايلوأل ةمايقلا موي معنلا رهظُي هركذ

 مهل قلخي ام ةنجلا لهأ ىلع هب لضفتي ام مظعأو ؛هلضفو هناسحإو هيدايأو همعنب

 .هل مهتيؤر نم

 «نيباوج هيف انركذ دقف 4 لبجلل هبر ىلجت املف ف لجو زع هلوق ىنعم امأف
 كلذ نأ ىناثلاو .هل هيلجت كلذف ءهآر ىتح ايئار املاع ايح لبجلا لعج هنأ امهدحأ

 .ريبدتلاو لعفلا راهظإب لت
 نم ريسيلا ءىشلا ىلإ ةراشإلا هب دارلاف ءاذه ردق هنم ادب :هلوق ىنعم امأف

 رذتقب اماةجنحت يف'اريتساودق ناك ةرآلا نم ليلا ىف هللا رهط امن[ دير ةنانك

 كلذ نلغو..ةمايقلا وي هتايآ نم رهظيو هنامالبع نم ةيدتت اه ىلإ ةفانضإلابو هيلع

 دنع برضُي لَّثَم هنأ كلذو .رصنخلا ردق الإ هنم ىّلجت ام : سابع نبا لوق لوأتُي
 انلق امنإو .وحنلا اذه ىلع مجعلاو برعلا ةغل يف ةداعلا ترج دقو ؛ءيشلا ليلقت

 . ةئزجتلاو ضيعبتلاب ىلاعت هللا فصوُي نأ ةلاحتسال كلذ

 ام ىلع ةدئاز ظافلأ عم , ءيجملاو لوزنلا هيف ركذ اممرخآ لصف ١-

 دوعصلاو َرلعلا ركذ نم رابخألا ضعب يف ركُذ امو ءاهليوأت نايبو اهركذ مّدقت
 هليوأت نايب الو هركذ مدقتي مل امم

 الإ نورظني له إذ لجو زع هلوق يف سابع نبا نع ةمركع ىور ام كلذ نمف
 يف ةمايقلا موي راّبجلا لزني :لاق /7١١[ 51 مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ

 : 'لاق سابع نبا نع بشوح نب رهّش ىورو . 'تاقاطلا» ةئيهك عطُق دق باحس
 ءامسلا لهألف : هيف لاقو ثيدحلا ركذو ,ميدألا دم ضرألا تدم ةمايقلا موي ناك اذإ

 موي هللا يتأي :ةيآلا هذه يف سابع نبا نع... 597,1/5١٠١,07:) يف طس عجار ١.

 قيرط نم ) سابع نبا نع يربطلا جرخأو .«تاقاط تعطُق دق باحسلا نم للظ يف ةمايقلا
 .(75؟9,5 بط) (افوفحم اهيف هللا يتأي تاقاط مامغلا نم نإ ) :( ةمركع نع مارهو نب ةملس

 186-185 ".0/7515,88 ىف بط .؟



 م1 كروف نب ركب وبأ

 كرابت هللا ءيجيف فعضلاب ضرألا لهأو تسلا تاومسلا لهأ نم رثكأ ةعباسلا
 ع 3 4 0 04 9 2

 ىلع ادهش امهنأ ديعس يبأو ةريره يبأ نعو . فوفص ةانج مثألاو مهيف ىلاعتو
 لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهمي لجو زع هللا نإ : 'لاق هنأ هتيم هللا لوسر

 راسي نب ءاطع ىورو .ربخلا ءبوتيف بنذُم نم له لاقف ايندلا ءامس# ىلإ طبه
 -هاثلُث :لاق وأ - ليللا رطش ىضم اذإ : لاق هلم ىبنلا نع ةبارغ نب ةعافر نع
 ”يريغ دحأ يدابع نع لأسي ال لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني

 مايأ نم ام : ؛لاق هيي هللا لوسر نأ رباج ىورو .هيطعأف ىنلأسي يذلا اذ نم
 يهابيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني ةفرع موي نم هللا دنع لضفأ

 موي وهو ةفرع موي ربكألا جحلا موي : ”لاق# هنأ سابع نبا نعو .ضرألا لهأب
 .يدابع ىلإ اورظنا ةكئالملل لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ زعو لج هللا لزني ةاهابملا

 ةكئالملا لَزُنو مامغلاب ءامسلا قَّقْسُت مويو وف ةيآلا هذه أرق هنأ سابع نبا نعو

 ضرألا لهأ نم رثكأ مهو ايندلا ءامسلا لهأ لزني : "لاق [55/55] # اليزنت

 ركذو «يتأيسو ال نولوقيف انبر مكيفأ ضرألا لهأ لوقيف# سنإلاو نجلا نم
 نم مهنم لفسأ نمث# رثكأ مه#و ةعباسلا ءامسلا ققشت مث# : هيف لاقو ثيدحلا

 برلا يتأي مث يتأيسو ال نولوقيف انبر مكيفأ نولوقيف ضرألاو تاومسلا لهأ
 .نيضرألاو عبسلا تاومسلا لهأ نم رثكأ مهو نييبوركلا يف زعو لج

 ١. مح 411/5 نيرفاسم سم :تافالتخا نم لج وأ لقام عم 5 ,45287 5,3 47,5 ,4914

 ةعيرش ؛175-797/1717-195 حوت 4586/55 هجر 19.9.١ ١؛ ءامسأ .15.

 1١75 حوت ؛!؟ال8؟1/ا//1-9١50 رمر ؛؟ 85/515 هجر 4158 ةالص رد ؛ ١5,5 مح . 5

 .89"5 8 7 زنك ؛4 4885158-008 ه ربط ؛"١١-١81 ةعيرش ؛"١ 4” م»

 .يريغ ادحأ : وأ «يريغ يدابع نع لأسأ ال :عجارملا يفو ءاهلك لوصألا يف اذك .“

 2551958 17 زنك ؛597/1599,9 عمجم ؛741,4 نازيم . 5

 278577 /5,9 يف طس :رخآ ظفلب .ه

 / 75,55 يف بط :تافالتخالا نم ديزم عمو .17,5/585,75-154 يف طس .5

 ل



 ثيدحلا لكشم 184

 ىلاعتو كرابت ادبر لزني : ُهّْيَع هللا لوسر لاق : 'لاق تماصلا نب ةدابُع نعو

 حبصُي»# ىتح كلذك نوكيف : هيف لاقو ثيدحلا ركذو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك

 نم لجر ءاج :”لاق دوعسم نب هللا دبع نعو .هيسرُك 'ىلإ انبر ولعي مث حبصلا
 اي» :لاقف ةسّبَع نب ورمع هل لاقي 'ةكمب هآر نكي مل هيَ هللا لوسر ىلإ ميلُس ينب
 . 2؟لضفأ نيعوطتملا ةالص يأ ! لهاج هب انأو ملاع هب تنأ امم# يّمّلع ؛هللا لوسر
 هللا لزني ةعاس كلتف ليللا ثلُث وأ ليللا فصن ىضم اذإ : لكي هللا لوسر لاقف

 :لاق نأ ىلإ ؛هل رفغأف رفغتسم نم له لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ اهيف لجو زع
 . ىلعألا ألملا ىلإ نمحرلا دعص حبصلا رجفنا اذإف# حبصلا رجفني ىتح

 هليوأت نايبو كلذ نع باوجلا

 ىلإ هانعم مسقني لوزنلا نأو ءربخلا اذه ىنعم لبق اميف اَنِّيب دق اَنأ ملعا

 رثكأ ةكرحلا ريغ يف هيناعم لب طقف كرحتلاو ةلقثلاب لوزنلا صتخي سيلو «ماسقأ
 . *هنم

 لزن» :لاقيو . « اهفاسفس ىلإ اهمراكمو رومألا يلاعم نم نالف لزن» :لاقي

 وه 9 ىلاعتو كرابت هللا لاقو . ( هتبتُرو هتجرد نع انالف نالف لزنأ »و « هيأر نع نالف

 ةليل يف هانلزنأ ان لاقو «[ 4 / 481 © نينمؤملا بولق يف ةنيكسلا لزنأ يذلا

 ام لثم لزنأس ل: اولاق مهنأ نيكرشملا نع ربخأو .نآرقلا ةفص يف [ «١/5911 ردقلا

 بدج مهنع عفتراو ءبصخو ريخ نالف ينبب لزن» :لاقيو .[ 91/51 #4 هللا لزنأ

 عمو «ناكم ىلإ ناكم نم لّوحتلاو ةلقُثلا ىنعم كلذ نم ءيشب داري سيلو .( طحقو

 .هب قيلي يذلا هجولا ىلع حيحص هيف لوزنلا ىنعمف كلذ

 م ٍ رس ١ . ةعيرش  4١795زنك ؛91١//١84,1١ عمجم ؛؟ 1-08 ه1/,١ لاطبإ 7 914818.

 . ىلع :عجارملا يف . ؟

 .,؟1758-555), 4 ةيلح .

 .ةكمي الإ :ةيلح ىف .؛

 , 96-91 عجار . ه



 1 كروف نب ركب وبأ

 ةلقنلا ىنعمب نكي مل نإو «لوزنلا نم ىلاعت برلا هب فصُو ام ىنعم كلذك

 ريبدتو لعف راهظإ ىلإ هليوأت عجري اضيأ كلذ نأ انركذو . برعلا ةغل يف زئاج غئاسف
 هتباجإو مهل هتمحر رهظُي هنأ هانعم نإ لاقي نأ لمتحي هنأو ءالوزن هيّمسُي هديبع يف

 هنم اهكرتو لضف هنم ةباجإلا نأل « محري الو بيجُي ال نأ هل نمث هنأو ,مهئاعدل

 مهب لعفي نأ ىلإ ةباجإلا كرت نم مهب لعفي نأ هل اًمع لزن دقف مهباجأ اذإف ءلدع

 .الضفتم هلعف نم نوكي ام

 ىلع لوزنلا هيلإ فاضيف «هرمأب هتكئالم لوزن هانعم نوكي نأ اضيأ لمتحيو
 ذفنو هرمأب هباحصأ لزن اذإ (اذك عضوم ريمألا لزن» : لاقي امك «هرمأب عقو ام ىنعم

 ناكو «هيف هانعم حصيو ظفللا هلمتحي امم كلذ لك ناك اذإو .هناطلسو همكح هيف

 ام ىلوأ ناك .هب قيلي ال امب لجو زع هللا فصو ىلإ يَدْوُي ال اهضعب ىلع هلمح
 .هولاق

 ىلاعتو كرابت هللا ءيجيف :هلوق وهو «ربخلا يف ركذ يذلا رخآلا ظفللا امأف

 / 651 # افص افص كّلملاو كبر ءاجو # ىلاعت هلوق ليوأت وحن ىلع هليوأتف ,مهيف
 هب دارا نوكي نأ امهدحأ ,نيهجو ىلع رودي كلذ نأ لبق اميف اَنّيِب دقو .[؟؟

 .همكحو هرمأب كالمألا ءيجم هانعم نوكي نأ يناثلاو ءائيجم هاّمس لعف راهظإ

 ءيجيف»# ربخلا يف هلوق ىنعم نوكيف . «افص افص كّلملاب كبر ءاجو ١ :هريدقت نوكيف

 ىلاعت هلوق ليوأت يف سابع نبا نع يور ام وحن ىلع اذهو .«مهب ءيجي ١ يأ مهيف

 . «مامغلا نم للظب » :هانعم نأ [ 7١١/7 ] م مامغلا نم للظ يف

 سيل اضيأ كلذ نإو ؛طوبهلا ليوأت وهف «ءيجماو لوزنلا ليوأت يف انركذ امو

 .ناكم ىلإ ناكم نم لّوحتلا ىنعمب وه
 كلذ نإو ةفرع موي وه ربكألا جحلا نإ هلوق يف سابع نبا نع يور ام امأق

 سيلف ,يدابع ىلإ اورظنا هتكئالمله لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإو ةاهابملا موي
 نيفقاولا نم مدآ ينب ىلع هب لّضفت ام كّلملا فيرعت ةاهابملا ىنعمو ءركُي ام# هيف

 .اهيف قاشملا مهلامتحاو هتعاطل مهايإ هقيفوت# نم ةفرعب
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 ثيدحلا لكشم 50

 ءاجود# ءيجي هلوق ىنعمب وهف ,يتأيسو : هلوق نم رخآلا ربخلا يف ركذ ام امأف#

 نم ءيش ىنعم سيلو .[ 5١١/171 مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نو لزنيو

 ناكم نم لاوزلاو ةلقثلاو ةكرحلا نم ىلاعت# هللاب قيلي ال يذلا دحلا ىلع وه كلذ

 روهظ نأ ىنعم ىلع وأ «هريبدتو هلعف روهظ ىنعم ىلع كلذ لك# لب ,ناكم ىلإ

 ىنعم ىلع هلّبق نم نوكي يذلا ظفللاب هيلإ فاضّيف# همكحو هرمأب هريغ نم لعفلا
 ش .عقو همكحو هرمأب هنأ

 هيف دارملا ولخي ال هنإو ءدوعصلاو ٌرلعلا نم هيف ركذ ام اضيأ لوأتُي كلذ ىلعو

 قوف نم ديرُي ثيح ىلإ هرمأب اولزن نيذلا كالمألا ٌولع هب دارُي نأ امإ :نيهجو دحأ نم
 امنإو ««صللا ريمألا برض» :نولوقي مهنإ انلق امك هيلإ لعفلا فاضُيف ءاضيأ هرمأب

 اذإف ءلعف دعب لعف روهظ هانعم نوكي نأ اضيأ لمتحيو . كلذب رمأ هنأ# هب دارا

 لإ عسرباب لقال ةووعيس_ يلاالالع كاكاو ءالوزن ىَّمسُي الضف هلعف ناك

 .لعفي ال نأو لعفي نأ هل اميف لعافلا ةفص ىلإو هيف لوعفملا

 ركن ا هلا ولا د نشب

 رخآ ملعأل ينإ : لاق هنأ هم يبنلا نع 'دوعسم نبا ىور ام كلذ نمف
 ا ا رح ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ رخآو رانلا نم اجورخ رانلا

 ثالث عجرا لاقيف تألتما دق بر اي لوقيف عجريف تئلُم دق اهنأ ىريف اهيتأيف
 تنأو يب كحضتأ لوقيف اهلاثمأ ةرشع كلو هت اح
 .هذجءاون تدب ىتح كحض - هلع يبنلا ينعي - هتيأر دقف : لاق . كلملا

 نإ لوقي هلي هللا لوسر تعمس :" تلاق اهنأ اهنع هللا 5000

 ةحلط نعو .هنم ةمحرلا برقو هطودقو دبعلا سايإ نم كحضيل لجو زع هللا

 ١. ربط ؛١,450 مح ؛45189 8/99 دهز جم ؛١؟,51 قاقر خب ٠١7385١.

 . 477 ءامسأ : حيملتلابو ؛89/84,1 عمجم ؛ 4 4,17 خبت ؛ ت/ه-ه0/ 4/785 حوت . ؟



 5 كروف نب ركب وبأ

 مهللا :لاق مث ءامسلا ىلإ هسأر عفر ؛'ةحلط تومب ربخأ امل هي يبنلا نأ 'ءاربلا نب

 .هيلإ كحضت تنأو ”كحضي وهو ْهَقْلا

 ,مدهج ينارهظد# نيب طارصلا برضُي : لاق هيي يبنلا نع ةريره يبأ نعو
 كدوهع ينطعت ملأ كردغأ ام مدآ نبا اي كليو لرقيف :هيف لاقر تيدا 43و

 الف كقلخ ىقشأ نوكأ ال بر يأ لوقيف كثيطعأ ام ريغ ىنلأست الأ كقيثاومو
 هل لاق هؤانث لج هللا: كحض اذإف هنم ىلاعت برلا كحضي ىتح وعدي لازي
 .ةنجلا لُخدا

 . هلل هللا لوسر ىلإ ادفاو جرخ رماع نب طيقل نأ *طيقل نب مصاع نعو
 :هيف لاقو ثيدحلا ركذو «ةادغلا ةالص نم فرصنا نيح هلق هللا لوسر انيتأف :لاق

 ٍبر نم مدعن نل تلق :طيقل لاق . بيرق مكثوغ نأ ملع دق كحضي لظيف

 . 'اريخ كحضي

 هليوأت نايب
 نانسألا روهظو مفلا ريشكتب اًصتخُم وه سيل ةغللا يف كحضلا ىنعم نأ ملعا

 تكحضو9 :برعلا تلاق كلذلو . كرتشم هانعم لب «هب# ناسنإلا ىلع لاحلا رّيغتو

 :رعاشلا لاقو . تابنلا اهيف رهظ اذإ «تابنلاب ضرألا

 ١. عمجم -) 8554 8 4 ربط عجار ,70/1١ ( عمجم -) 6175 8 و 5355,3/

  ..»4تاقبط اضيأ رظناو 64 ,814" .

 امأ .«ةحلط دنسم» يف هنأك «48 ربط يف ربخلا درو كلذك ! هسفن ءاربلا نب ةحلط ينعي . ١

 .يراصنألا حوحو نب نيصخ وه ةصقلا يوارف 4 ربط يف

 . كيلإ كحضي :عجارملا يف .*

 دقو .597-591مح ناميإ سم ؛؟,؟ 5 ديحوت خب :داكي وأ ظفللا سفنب .

 55٠. عجار ,ثيدحلل ىرخأ ةياور فلؤملا جرخأ

 . 555 عجار .هنم ىرخأ ةعطق فلؤملا دروأ دق يذلا ربخلا يف .ه

 .55 عجار .5
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 !ءاّمّسلا ءاَكب نم ضْرآلا ُكَحْضَت

 امأف .ءامسلا رطم نع هراونأو تابنلا نم ضرألا يف رهظي ام كلذب ديرُي

 .هننم# نم هيدبُيو همعن نم رهظُي ام ىلإ عجار كلذف ءهركذ لج هب هللا فصو
 - نيملاعلا بر تنأو يب كحضتأ :ارخآ ةنجلا لخ دي نم ربخ يف ليق ام امأف

 :هنم عضوملا اذه لثم يف ' اضيأ رابخألا ضعب يف ليق دقف «- كلملا تنأو : لاق وأ

 نأ لئاقلا اذه مهو يف عقي ام الإ كلذب دارا سيلو .ةّزعلا بر تنأو يب ئزهتستأ

 هجورخ يف هسفن ةلاح ىلإ عجر امل ققحتم الو هب قوثوم ريغ ىجرُيو هيف عمطُي ام
 ال نم هلعفي ام لثم لعفي :يأ# «مالكلا يف زاجم اضيأ كلذو . باذعلاو رانلا نم

 هيلع اودتعاف ط ىلاعت لاق امك «همساب ىِّمسُي دق ءيشلاب هبشُلاو .لوقي ام قّقحُي

 / 45 ] © اهلثم ةكيس ةكيس ءازجو ف هلوقو ]١954/571[2 © مكيلع ىدتعا ام لثمب

6]. 

 ديبعلا سايإ نم كحضيل لجو زع هللا نإ :رخآلا ربخلا يف هلوق امأف

 لج هللا ىوس ام ديبعلا# سأي دنع «هنأ هانعم نإ لاقي نأ لمتحيف# ؛مهطونقو

 دبعلا سايإ ىلإ كلذ عجري سيلو . مهمحريف هفطلو هفطعو هتمحر هللا رهظُي ءهركذ
 .هركذ لج هللا معن هل رهظت مل كلذك ناك نم نأل ءزعو لج هللا نم

 زع هللا ُكحضف ,هيلإ كحضت تنأو كحضي وهو ُهَقْلا مهللا :هلوق امأف

 .هيفو هيلع معنلا نم هللا# رهظُي امب هيف حرفلا روهظ هُكحضو «ةماركلا راهظإ هيلإ لجو
 باسح الف نطوم يف دبع ىلإ كبر كحض اذإو : ”رخآلا ربخلا يف هلوق امأف

 06 يمال هيل د 000 وع رمل 2 ا ا طال

 .هيف هلضفو هننمل الامكإو همعنل امامتإ ءاهيف هنع باسحلا

 .548 عجار.١

 .5-75.0 55 عجار نم اعطقم فلؤملا جرخأ دق يذلا دوعسم نبا ثيدح ىلإ ريشي . ؟

 /197,0 عمجم ؛؟/5 ةعيرش 4070/11/8 رمر ؛؟ 80,8 مح :راّمه نب ميعُت نع ."

 1١١١١١. 8 ؛رنك 6



 ا كروف نب ركب وبأ

 لاق هنم كحض اذإف هنم برلا كحضي ىتح وعدي لازي الف :هلوق كلذكو

 .ةمحرلاو مركلاب هؤادتباو هيلع ماعنإلاو هتباجإ راهظإ هيف ىنعملاف «ةدجلا لُخدا هل
 نوكي نأ نم كحضلا نم هناحبس برلا هب فصُو ام عيمج جرخي سيلو

 وه امب زعو لج هللا فصو ةلاحتسال هُبّنرف كلذ ىلعف .انلق ام ىلإ اعجار هانعم

 ةثددحملا ماسجألا تافص نم كلذ نأل ؛لاوحألا رّيغتو نانسألا روهظو مفلا رشكت

 .اهثدح ىلع اهيلع ثداوحلا بقاعت لدي يتلا

 راشبتسالاو حرفلا ظافلأ نم يور ام ركذ يف رخآ لصف - 1+

 نم دبعلا ةبوتب حرفأ هلل : 'لاق هنأ هِيَ يبنلا نع ريشُب نب نامعُتلا ىور

 : "لاق هنأ هلم هللا لوسر نع ةريره وبأ ىورو .هتلحار هعم رفس يف ناك لجر

 ةبوتب حرفأ ُهللو ينركذ اذإ هعم انأو يب»: يدبع ّنظ دنع انأ لجو زع هللا لوقي
 : "لاق هلي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نعو .ةالفلاب هتلاض دجي لجرلا نم دبعلا
 هعاتمو هداز اهيلع هتلاضب مكدحأ راشبتسا نم لضفأ مكدحأ ةبوتب هللا ٌراشبتسال
 هللا مهّبحُي ثالث : لاق هنأ هَ يبنلا نع ءادردلا وبأ ىورو .هحلصي امو هؤاقسو

 . هلل هسفنب اهءارو لتاق# ةئف تفشكنا اذإ يذلا مهب رشبتسيو مهيلإ كحضيو

 هغبسيو هءوضو نسحيف دحأ أضوتي ال : ُهَِي هللا لوسر لاق : ”لاق ةريره يبأ نعو

 شبشبتي امك هب ىلاعت هللا شبشبتي الإ هيف ةالصلا الإ ديرُي اله دجسملا يتأي مث

 .هتعلطب بئاغلا لهأ

 ١. هالعأ عجار 48.

 .5)453 غبت ؛ 54و 854,5 مح 4١ ةبوت سم.

 . 551,١ لاطيإ عجار .*

 مه ١5 زنك ؛15/555,5 عمجم ؛4 5 ءامسأ .؟

 27١518 8 الزنك ؛14-5!4ا8 ءامسأ؛ 509/7. رمر؛85. و ".ا,5 مح له
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 كلذ نع باوج ا

 نأل ءاضرلا ىنعمب وهف حرفلا نم هب هركذ لج هللا فصُو ام ىنعم نأ ملعا

 هنأل رورسلا ىلاعتو هناحبس هللاب قيلي الو ءاضرلاو رورسلا ىلإ هانعم مسقني حرفلا

 حيحصف اضرلا ىنعمب وه يذلا امأف .هيف ثداوحلا ثودحو# هتفص# رّيغت ىضتقي

 زع هللا بات نمو ؛هنع ضار وه نم ىلع ماعنإلا هتدارإ هانعم نوكيو .هفصو يف

 . هيلع ماعنإلا دارأف هنع يضر# هنأ ىنعم ىلع هب حرف دقف هيلع لجو

 ةماركلا نم دبعلل رهظُي ام ىلإ اضيأ عجارف «دبعلا ةبوتب هراشبتسا#: ىنعم امأف

 .هريغ ىف ثدحت لب هتاذ ىف ثدحت الو هلحت ال لجو زع هلاعفأو . ةمعنلاو فطعلاو

 «ةشاشهو ةشاشب نالفل » :لاقي هنأل «راشبتسالا ىنعمب وهف ةشبشبلا امأف#

 نع ايضار لجو زع هللا ناك املف .هلبقتسي امب اضرلا رهظُم ناك اذإ «شاب نالف»و

 «ايناث اهيلع هتيبثتو ءالوأ ةبوتلل هايإ هقيفوتب .هيدل معنلل ارهظُم هديبع نم بئاتلا

 . ةشبشبو اراشبتسا هنم كلذ ناك «اثلاث اهيلع هتبوثمو

 ءايحتسالا ظفل نم يوُر ام ركذ يف رسخآ لصف - 84

 دجسملا يف سلاج وه امنيب# هتك هللا لوسر نأ 'يشيللا# دقاو وبأ ىور

 :لاق . دحاو بهذو هلك هللا لوسر ىلإ نانثإ لبقأف رفن ثالث لبقأ ذإ# هعم سانلاو

 رخآلا امأو اهيف سلجف ةقلحلا يف ةجرُف ىأرف امهدحأ امأف ُهَِّكَف هللا لوسر ىلع افقوف

 مكربخأ الأ : لاق لَم هللا لوسر غرف املف ابهاذ ربدأف ثلاثلا امأو مهفلخ سلجف

 ايحتساف ايحتساف رخآلا امأو هللا هاوآف هللا ىلإ ىوأف مهدحأ امأ رفن ةثالثلا نع

 .هنع هللا ضرعأف ضرعأف رخآلا امأو هنم هللا

 ١. ربط ؛؟077 5 8 / 59 ناذغتسا رت 457 مالس سم ؛8 ملع خب :داكي وأ ظفللا سفنب ”

 زنك  .59710786 8٠١مح 47,85 ةالص خب :تافالتخا نم لج وأ لقام عمو

 ةره ١ ءامسأ ؛99.9 8 ؟ ربط ؛؟ 585.



 0 كروف نب ركب وبأ

 .ةماهت ةوزغ يف ُهّتكَع هللا لوسر عم تجرخ : 'لاق يرافغلا شيبح يبأ نعو
 : هلي لاقف ' هَ يبنلا عم نانثإ سلجف رفن ةثالث ءاجف هي هللا لوسر بطخف :لاق
 امأو هنم هللا ايحتساف هللا نم ايحتساف دحاو# امأ ةثالثلا رفنلا نع مكر بخأ الأ
 . هنع هللا ضرعأف ضرعأف رخآلا امأو هيلع هللا باتف هللا ىلإ ابئات لبقأف# رخآلا

 يبيح مكبر نإ سانلا اهيأ اي : "لاق هت هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نعو
 .نيتبئاخ امهدري نأ هيلإ هيدي دبعلا دمي نأ يبحتسي ميرك

 وأ هدبع نم ييحتسي هللا نإ : ؟لاق ُهْنيَع هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نعو

 . "اباش ام دعب امهبّذعي نأ هتمأ

 هليوأتو كلذ نع باوجلا نايب

 نولوأتملا لّوأت كلذ ىلعو . كرتلا ىنعمب : هرك ذ لج هللا نم ءايحتساالا نأ ملعا

 هنأ# هانعم نإف 191/5 ] 4 الثم برضي نأ يبحتسي ال هلا نإ 9 لجو زع هلوق
 نوكي نأ لمتحيف يف .هنم هللا ايحتساف ايحتساف رخآلا امأو هلوق امأف . (« كرتي الو

 هتبوقع هللا كرتف .مهفلخ سلجف ةقلحلا يف مهتمحازُم موقلا ىذأ كرت هنأ هانعم

 وبأو .( طسوألا يف يناربطلاو رازبلا نع ) 707,8-70/704-707 عمجم عجار ١.

 .فورعم ريغ اذه شيبُحخ

 .اضرعُم رخآلا بهذو :عجرملا يف انه . ؟

 .51178 ؟ زنك 458987 نازيم .'*

 يور ام ابلاغ . 59,١ يلآل ؛ 77714 8 ١5 زنك ؛757 4 ميكحلل رداونلا : براقم ظفلب .

 ١77,١ تاعوضوم ) . .. يتمأو يدبع نم يبحتسأل ينإ : يدق ثيدحك سنأ نع ربخا
 غبت ) ريرج نع اضيأ يورو ؛ .( 19,١ يلآل ؛١/157 99,9 عمجم 45 هى," نازيم؟ 4
 مرو يلأل !473009 8 16 زغك - 7

 عجارملا يف ةحارصب ليق امك ؛««مالسإلا يف اباش ام دعب » ىنعملا . ©
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 هتّيطخ ىلع دبعلا ةبوقع كرتي هنأ مرك يبيح مكبر نإ# هلوق ىنعم كلذكو

 .هل رفغو هباجأ ءارفغتسم الئاس هيلإ عجر اذإف .همركب هتلز نع وفعيو
 ام دعب امهبّذعُي نأ هتمأ وأ هدبع نم ييحتسي هللا نإ هلوق ىنعم كلذكو

 . مالسإلا يف اباش اذإ امهباذع كرت هنأ اباش

 ثداوحلا ثودحو لاوحألا رّيغتب ضابقنالا وه يذلا ءايحلا نأل كلذ انلق امنإَو

 . هركذ لج هللا ىلع زوجي ال هب ريغتي نميف

 بضغلاو ربصلاب هللا فصو يف يوُر ام ىنعم يفرخآ لصف - ١٠ه

 ضغبلاو
 ىذأ# ىلع# ربصأ دحأ ال : 'لاق هنأ هَل هللا لوسر نع ىسوم وبأ ىور

 مهنع عفديو مهقزري وهو دلو هل لعجُيو هب كَرْشُي هنإ ىلاعت هللا نم هعمسي
 شحافلا ضغبُي هللا نإ : "لاق هّتيَ# هللا لوسر نأ ءادردلا وبأ ىورو .مهيفاعُيو

 . هيلع بضغي هللا لأسي ال نم هنإ : هِيَ هللا لوسر لاق : "ةريره وبأ لاقو .يذبلا

 موق ىلع هللا بضغ ٌدتشا : ؛دُّحَأ موي لاق هلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعو

 نع ملاس نعو . لجو زع هللا ىلإ مهوعدي وهو مهيبن سأر ىلع ةضيبلا اومشه
 موقب ادلو تقحلأ ةأرما ىلع هللا بضغ ّدتشا : ُهْتِلَي هللا لوسر لاق : "لاق ”هيبأ

 تعمس :لاق رباج نعو . مهتاروع ىلع علطيو مهلاومأ يف مهكر شي مهنم سيل

 مح ؛149-5.0 نيقفانم سم ؛ا ديحوتو ١" بدأ خب :براقم ظفل وأ ظفللا سفنب ١.

 2581748 "زنك ؛ه.ه-ه.14 ءامسأ؛١4:هر١50 54

 408 8 ١ ربط ) ديز نب ةماسأ نع اضيأ يورو 81١7١. 8 "زنك 450058 /5+ ربرت .؟

 .( 737/5144 عمجم <

 .(517518 ؟ ربك -) 5819/8 /؟ تاوعد رت .8

 .رازبلا نع ١١١ /117175 عمجم .

 .رمع نب هللا دبع يأ . ه

 215107 8 ه زنك 4558/5170, 4 عمجم .5



 ند كروف نب ركب وبأ

 يبأ نعو . ' ادمعتم يلع بذك نم ىلع هللا بضغ ًٌدتشا :لوقي هلي هللا لوسر

 ام مغلاو بركلا نم سانلا غلبيف سمشلا وندت : هِي هللا لوسر لاق : "لاق ةريره

 لوقيف كبر ىلإ اهل عفشا نولوقيف مدآ نوتأي :هيف لاقو ثيدحلاركذو ,نوقيطُي ال
 . هلثم هدعب بضغي الو هلبق هلثم# بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق# يبر نإ

 كلذ ىنعم نع باوجلا

 فصو ىنعمو «ملحلا ىنعمب وهف ربصلاب هركذ لج هللا فصو ىنعم نأ ملعا

 مل ربصلاب هركذ لج هللا ُفصوو .اهل نيقحتسملا نع ةبوقعلا ريخأت وهف ملحلاب هللا
 . ملحلا ليوأت ىنعم ىلع هليوأتو رابخألا هذه عون يف درو امنإو .باتكلا هب دري

 نمو اهلهأل ةبوقعلا ةدارإ هانعمو . باتكلا هب درو دقف ءبضغلاب هفصو امأف
 نمل ليضفتلاو ميعنتلا ةدارإ# هنإ اضرلا يف لوقن كلذكو .اهيلع مهبقاعُي هنأ ملع

 ةدارإو «ةدارإلا ىلإ عجري هليوأت نأل «تاذلا تافص نم كلذو .كلذل لهأ هنأ ملع

 .هتاذ تافص نم هللا

 مهضعب ىلع ةبوقعلا ةدايز نم هيدبُي ام هب دارملاف .هبضغ دادتشا ىنعم امأف

 "نم ديازتلا عجري امنإو «ديازتلاب هفصو زوجي الف «تاذلا ةفص وه ام امأف . ضعب نود

 . ةدارإلا نع ةرداصلا لاعفألا

 . بضغلا ىنعع# وهف ءطخسلا ىنعم امأو
 2« هقلخ نم انالف هللا ضغبأ ١ ليق اذإف . ةهاركلا ىنعمب وهف ءضغٌبلا ىنعم امأو

 هللا نإ دوجومل ليق اذإو .هل ةمحرلاو هيلإ ناسحإلاو هيلع لضفلا هتهارك هب دارماف

 هلوق لوأتُي كلذ ىلعو .هب وه ام فالخب نوكي نأ هركي هنأ هيف ىنعملاف .هضغبُي

 .يذبلا شحافلا ضغبُي هللا نإ مالسلا هيلع

 بدذك نميف يبنلا نع يور ام ةرفولا نمض - رباج مسا الو - ربخلا اذه لثم دجن مل ١.
 .595810-59711/88 ٠١ زنك 147,١ ١-41/1١48 ١-4١99 عمجم عجار هيلع

 47174 8 / 1١١ ةمايقرت ؛؟317 ناميإ سم ؛( 4,” ءايبنأ رخآ ظفلبو ) 5, 17 ريسفت خب . ؟

 ١14 8 58051١. زنك ؛4414-ه99/547 حوت ؛ 49ه, مح

 . لوصألا مظعم يف - ( ىلإ ) نم الدب - اذك .'"
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 لجو زع هللا فصو نم» ةئسلا يف درو ام ركذ يف رسخآ لصف - 5

 ضارعإلاب

 ىلإ ةدنك نم لجرو تومرضح نم لجر مصتخا : 'لاق رجُح نب لئاو نعو
 فلح نإ هنإ امأ : هم هللا لوسر لاق :هيق# لاقو ثيدحلا ركذف هلي هللا لوسر

 نع 'ءاطع ىورو .ضرعُم هنع وهو لجو زع هللا نقلل املظ هلكأيل هلام ىلع
 ضرعأ الإو امّلكت نإف ثالث *نمؤملا ةرجه : هِي هللا لوسر لاق :”لاق بوُيأ يبأ

 .املكتي ىتح# امهنع هللا

 كلذ ليوأت نع باوجلا

 هكرت ىلإ عجري دبعلا نع ضارعإلاب هركذ لج هللا فصو ىنعم نأ ملعا
 نع ضرعُم هنإ دبعلل ليق اذإف .هماركإو هتباثإ نع وأ هيلع هتنوعمو ريخلل# هقيفوت
 :لابقإلا يف لاقي كلذكو . هتدابعو هتعاط نع فرصنٌم# هنأ هب دارم اف لجو زع هللا

 «هب داركاف هللا ىلإ وأ هللا ىلع لبقُم هنإ دبعلل ليق وأ هدبع ىلع لبقُم هللا نإ ليق اذإ
 اذإو . ةعاطلا قّرُط هل هريسيتو ريخلا لعف ىلع دبعلل هتنوعم ءهب ىلاعت هللا فصو يف
 . ةدابعلاو ةعاطلاب هلاغتشا# هب دارلاف «دبعلا هب قيم

 نوكيف «ةلباقُلاو ةاقاللاب لجو زع هللا فصوُي نأ ةلاحتسال كلذ انلق امنإو

 يقلعب# اهيلع لابقإلاو ؛,ماسجألا نع ضارعإلا بسح ىلع هنع ضارعإلاو هضارعإ
 افوصوم وأ ارهوج وأ امسج ىلاعت هنوك ةلاحتسال كلذو . ةلباقللا هّجوتو اهنع ةاذاحْلا

 .هتامسو ثدحلاب هفصو ىلإ يدوي امب

 ١. نامي دب 457 ناميإ سم ١/  15 8ماكحأرت ؛لا” ١1/  4١84. 8ربط 5١ 1١1/8.

 يثيللا ديزي نب ءاطع دوصقملا .؟ .

 .(114855 5 4 زنك ؟!ل.-"ال,8 عمجم <) 5914و 5981/88 4 ربط .ا"

 .نينمؤملا : عجارملا يف .



 1 كروف نب ركب وبأ

 ةالابملا يف راثآلا# نم يوُر ام ركذ يف رخآ لصف - 7

 / 5518 يبر مكب أبعي ام لُق 9 هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ لوأف
 اًمه مومهلا لعج نم :لاق هنأ هك يبنلا نع ارمع نبا نع عفان ىورو .[

 يأ يف هللا لابي مل مومهلا هيلع تبعشت نمو هترخآو هايند مه هللا هافك ادحاو

 تنب ءامسأ نع بشوَح نب رهش نع تباث نع داّمح ىورو . كله ايندلا ةيدوأ

 الو اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ# :لوقي ُهّلْقَع هللا لوسر تعمس : "تلاق ديزي

 : *لاق يملسألا سادرم نع ؛سيق نع نايب# نع هللا دبع نب دلاخ ىورو .”يلابي
 ال رمتلا ةلافح لثم ىقبيو لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذي : ُهّنِيَم هللا لوسر لاق

 هيوري ُهّْفَع يبنلا نع ٌرذ يبأ نع ٍبِرَكي دعم نع بشوح نب رهش ىورو . مهب 'يلابي
 مث ءامسلا نانع كبونذ غلبت ىتح بنذت نإ مدآ نبا اي :"زعو لج هبر نع

 ِء 4 : .
 .يلابأ الو كل ترفغ ينرفغتست

 كلذ ليوأت نع باوجلا

 هب دارملاف «ظافلألا هذه لاثمأ نم هب زعو لج هللا فصُو ام لك# نأ ملعا

 هثكوهنع يور ام ىنعم كلذكو . هلعفي ام ءيشب# صقتني# ال هنأو «هانغ نع رابخإلا

 جم عجار «ديزي نب دوسألا قيرط نع دوعسم نبا نع يور امنإ ربخلا نأ قحلاو ! اذك ١.

 .١٠١ه,7 ةيلح ؛5914 ميكحلل رداونلا ؛5١١ 5 / 7 دهزو 75 8 /؟8 ةمدقم

 141١١. 8 714 ربط ؛451,5559,55 4," مح ؛93581/8 /7,18 ةروس ريسفت رت . ”

 ال مكسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق 9 ةيآلا أرق يبنلا نأ ديدحتلا ىلع ربخلا ."

 . يلابي الو :هسفن ءاقلت نم الئاق دازو [ 57/59 ]# اعيمج بونذلا رفغي هللا ةمحر نم اوطنقت

 .4١5848:81و 51١١ 5١١9١ زنك ؛ال08 5 ٠١ ربط ؛9١؟7,4 مح ؛9 قاقر خب .»

 1١97,15. مح ؛9,7 8 يزاغم خب عجار ءافوقوم سادرم نع اضيأ يورو

 .عجارملا يف ةحارصب ليق امك «هللا وه يلابي لعاف . ”

 ربخلا اضيأ يورو ٠١. 47 8 ناميإلا بعش ؛!/؟ قاقر رد 4١75.5 مح : دنسلا سفنب ./

 8 ١5 ربط ) سابع نباو ( 1١١١58 ؛زنك ؛5ه٠1 8 /99 وأ 98 تاوعد رت ) سنأ نع

 .(5907 8 "زنك ؛15١1-١٠,8١55١8/5١9 عمجم ؛؛؟ 15
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 الو ةنجللو# ىلابأ الو رانلل :مدآ بلص نم امهجرخأ نيتللا نيتضبقلا يف لاق هنأ

 دادزي نأ ريغ نم ؛هقلخ نم ءاش نم ىلإ هلدعو هلضف لصوُي هنأ كلذب دافأو «' يلابأ
 . مَرَج ريغ نم ًءادتبا مهبيذعت نم لدعلا لعفب صقن هل نوكي وأ ءلضفلا لعفب اًرع

 .هيلع لومحم# اضيأ ةيآلا ىنعمف «ءكلذك ناك اذإو

 ةاهابُلاب هناحبس هللا فصو نم يوُر ام ركذ يف رخآ لصف -

 لهأب يهابُي ىلاعت هللا نإ : "لاق هنأ هِي هللا لوسر نع ةريره وبأ ىور

 مكدهشأ قيمع جف لك نم ينوءاج يدابع ىلإ اورظنا يتكئالم اي لوقيف تافرع
 . مهل ترفغ ينأ

 ورمع نب هللا دبعو يلاكبلا افوّت# نأ ريَخشلا نب هللا دبع نب فّرطُم ىورو
 هعم انيّلص ُهَّْيَي هللا لوسر نع كثّدحأ انأ :”ورمع نب هللا دبع لاقف ءاعمتجا

 نأ لبق نم هلي هللا لوسر ءاجف بقع نم بّقعو عجر نم عجرف ةليل تاذ برغملا
 وهو ءامسلا ىلإ هيعبصإ عفار وهو سّفَنلا# هزفح دقو ءاشعلا نولصُي سانلا بوثي
 يهابي ءامسلا باوبأ نم اباب حتف مكبر اذه نيملسملا رشعم اياورشبا : لوقي

 .ىرخأ نورظتني مهو ةضيرف اوضق يدابع ىلإ اورظنا لوقيف ةكئالملا مكب

 ١. هالعأ عجار /751.

 نع ثيدحلا يور ام ابلاغ .70 ,7٠-7 ةيلح : ظفللا سفنب ابيرقتو دنسلا سفنب . ؟

 عمجم < ) ,7٠١65 مح رظنا ءاربغ اثعش - ينوتأ : وأ - ينوءاج :هرخآ ءرصقأ ظفلب ةريره يبأ
 انه يتلا ةياورلا نوكت نأ نكمملا نمو .170174 8 هزنك 45١١ ءامسأ ؛ 8/55,”

 ١17١١15(. 8 ه رنك رظنا) رباج نع براقم ثيدحو ةريره يبأ ثيدح نيب اطيلخ

 نع ورمع نبا نع اضيأ يورم ربخلا نأ الإ . 5082و 1417,7 مح : طبضلاب دنسلا سفنب .

 رظناو . 54,7 ةيلح 4١18777 مح ؛ ١5/ 8 8١١ دجاسم جم رظنا ءيدزألا بويأ يبأ قيرط

 1941/8 الزنك اضيأ



 م كروف نب ركب وبأ

 سولج مهو سان ىلع جرخ هنع هللا يضر نايفُس يبأ نب ةيواعم نأ# 'يوُرو
 انسلج اولاقف مكسلجأ ام لاقف سولج مهو ةقلح ىلع ُهَّْكَ# هللا لوسر جرخ :لاقف

 الإ مكسلجأ ام هللآ لاق# كب انيلع نمو مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو هللا ركذن

 ينربخأ ينكلو مكل ةمهُث مكفلحتسأ مل ينإ لاق كلذ الإ انسلجأ ام هلآ اولاق كلذ

 .ةكئالملا مكب يهابُي لجو زع هللا نأ مالسلا هيلع ليربج

 كلذ ىنعم نع باوجلا

 نورقحي ام هتكئالمل# هلضف نم رهظُي لجو زع هللا نأ وه ةاهابملا ىنعم نأ ملعا

 ,ءاهبلا نم ةلعافُم وه ةاهابملا لصاف . مهتدابع يف مهتدابعو مهتعاط يف مهتعاط
 نيعيطملا ءالوه ةمظع نم رهظُي لجو زع هللا نأ دارأ وه هناكف» . ةمظعلا وه ءاهبلاو

 ضرغلاو . مهتدابعو مهتعاط يف مهلالجو ةكئالملا ءاهب ىلع ديزي ام اهيف# مهئاهبو

 مهتعاط يف لضفلا عقاوم نييمدآلا نم قلخلا فيرعت# هتدئافو ربخلا اذه ىنعم يف

 اذهو .ةكئالملا ةعاط ردق ىلع هردق ديزي اغلبم مهتعاط غلبت دق مهنأو ,مهتدابعو

 الإ ىهابُي ال هنأل ,"ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا لضافأ نأ هب لدتسُي نأ نكمُي ام

 . ملعأ هللاو . لضفألاب

 ةاجانملا ركذ نم ربخلا يف يور امم رخآ لصف - 89

 دجسملا ةلبق يف ةماخُن ىأر هِيَ يبنلا نأ ”سنأ# نع ليوطلا ديمُح ىور

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ مكدحأ نإ : لاقو هّكحف ههجو يف كلذ انفرع ىتح هيلع قشف

 لوسر انب ىّلص : 'لاق ةريره يبأ نعو .ةلبقلا نيبو هنيب هبر نإو# هبر يجانُي هنإف

 مح ؛1"1/ ةاضق سن ؛111/4 8 /17 تاوعد رت ؛ 5٠ ركذ سم :يردخلا ديعس يبأ نع ١.

 .1887 8 ١ زنك 994

 ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا يف لُبُرلا نإ لوقي ناك » يذلا يرعشألا بهذمل اقفو اذه . ١

 .(١ا/ه درجم) (نيبرقملا

 .456 ءامسأ ,١9991848-4١١١0 مح 4,9 و 1,37 ةالص خب : دنسلا سفنب .“

 .((نالف ايد نم) 5١٠١ 8 الزنك ؛( ( يلصت فيك ١ ىلإ) 14577 مح . 4



 ثيدحلا لكشم نيل

 رظنت الأ هللا يقتت دت الأ نالف اي : لاق ' فوفصلا رخآ يف لجر اذإف مّلس املف هيي هللا

 . 'هيجانُي فيك رظنيلف هبر يجانُي موقي يّلصُي ماق اذإ مكدحأ نإف يَلصُت فيك
 ةإ هديب عت هرمعا نيادللا دبع عمرهبلا انا انين: ؟لاقورجل نو نارعك وعر
 ؟ ةمايقلا موي ىوجنلا يف لوقي ُهّتكَي هللا لوسر تعمس فيك :لاقف لجر هل ضرع

 اذك ابنذ فرعتأ لوقيف نمؤملا هنم ىندُي :لوقي هُم هللا لوسر تعمس :لاق

 .اذك ابنذ فرعتأ

 كلذ ىنعم نع باوجلا

 الو ؛هب صتخي يذلا هجولا ىلع بّطاخّلا ةبطاخُم وه ةاجانُلا ىنعم نأ ملعا

 هللا عامسإ دارملاف «ىلاعت هللا هب فصُو اذإ «كلذو .هريغ باطخلا عامس يف هكراشُي

 نأ ريغ نم «هب نوصتخي يذلا هجولا# ىلع هقلخ نم دارأ نّم هماهفإو هركذ لج
 موي ىوجنلا ىنعم وه اذكهو .نومهفي ام ماهفإو نوعمسي ام عامسإ يف اوكَراشُي

 نم «باطخلاب صيصختلا ىلع هباطخ هقلخ نم ءاش نم عمسُي ىلاعت هنأل «ةمايقلا

 هيلع يبنلا نع يوُر ام وحن وهو .هريغ باطخلا كلذ عامس يف هكراشُي# نأ ريغ
 سيل ةمايقلا موي هب لجو زع هللا ولخيسو الإ دحأ نم مككدم ام : ؛لاق هنأ مالسلا

 .نامجرت هنيبو هنيب

 و ؛هريغ عمسي نأ ريغ نم باطخلا ءافخإ# وه لجو زع هلل دبعلا ةاجانُمو

 .اًرس هركذ لج هللا ركذي نأ

 هب فصُو وأ لجو زع هللا هب فصُو اذإ ةاجانملا ىنعم لمحُي كلذ ىلعف
 .قلخلا

 .ةالصلا ءاسأف :مح- يف انه فيضأ ١.

 نس تتدجا) كراش راو جا نانو م درع ناجع يور

 2501١١1 8 الزنك ؛!8/7558"5ر5 عمجم 4١61/7 811 ربط

 ,5911/8 ١4 ربك 455 ءامسأ ؛؟17//541-0٠86 حرت ؛!ل4, 5 مح ؛؟ ملاظم خب .'

 .7 ح ال4 عجار ءىرخأ ةياورب ثيدحلا سفن فلؤملا دروأ دقو

 . 1١9 هالعأ عجار .



 م.م كروق نب ركب وبأ

 خفنلا يف يوُر ام ليوأت يف رخآ لصف -6
 © يحور نم هيف تخفنو هُثيّوس اذإف إف لجو زع هلوق يف# هركذ اموهو

 سنأ نع ةداتق يورو ١7/7717[.  انحور نم هيف انخفنف 8 لاقو .[؟9/1]

 ول نولوقيف كلذل نوُمتهيف ةمايقلا موي سانلا عمجي : هِي هللا لوسر لاق : 'لاق

 تنأ مدآ اي نولوقيف مدآ نوتأيف# اذه انناكم نم انحيرُي ىتح انبر ىلع انعفش

 نأ ةريره يبأ نع ةمّلَّس يبأ نعو .هحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ يذلا

 يذلا تنأ ىسوم هل لاقف امهيلع هللا ىلص ىسوم مدآ يقل : "لاق هيي هللا لوسر

 مث هحور نم كيف خفنو هتكئالم كل دجسأو هتنج كنكسأو هديب هللا كقلخ

 . ثيدحلا ركذو ,ءتلعف ام تلعف

 كلذ نع باوجلا

 حورلل هقلخ هب دارملاف «حورلا خفن نم هب هركذ لج هللا فصوُي ام نأ ملعا

 لب «دلوتلاو ةرشابملا قيرط ىلع ةعقاو ريغ# هركذ لج هللا لاعفأو .هيف هقلخي نميف

 ١. قاقر خب :ظفللا سفنب ابيرقتو دنسلا سفنب  1١حوت ؛37 7 ناميإ سم 17417 /

 .< . ««هحور نم كيف خفنو» تاملكلا هيف تسيلو دنسلا اذهب يور ام ابلاغ ربخلا نأ الإ
 ريسفت خب رظنا 7, 4١مح ؛ 511 ديحوت ١١5/7 سكعلابو .خلا ؛5 54 و

 ةريره يبأ نع وأ ( 741 ةعيرش يف الثم ) رخآ قيرط نم سنأ نع تاياور يف ةرابعلا درت دق

 ) ريسفت خب يف الثم ١1,0 (.

هتروص يف «هنأ الإ .( 14-55 ) لبق اميف رخآ ظفلب فلؤملا هاور دقو «روهشم ثيدحلا . ؟
 

 :ةملس يبأ قيرط نع يأ «دنسلا سفنب ١( : ةريره يبأ ثيدحلا نيتياور نيب طيلخ انه يتلا

هللا كقلخ يذلا مدآ تنأ ىسوم لاقف ىسومو مدآ جتحا
 كنكسأو هحور نم كيف خفنو هديب 

 .(1114-17159 ةعيرش ؛١؟4/0ه حوت ) اهنم كجرخأ مث كل اودجسف ةكئالملا رمأو ةنجلا

سوم لاقف ىسوم مدآ يقل :رامع يبأ نب رامع قيرط نع (
 هديب هللا كقلخ يذلا مدآ تنأ ى

 "” ربط ؛/١١ 8 نس ؛ 7 مح ) تلعف ام تلعف مث هتكئالم كل دجسأو هتنج كنكسأو

 نم كيف خفنو » ةرابعلا اهيف تسيل ةيناثلا ةياورلا هذه نأ ظجاليو .( 511 8 ١ زنك ؛! 8 +١

 .(هحور



 ثيدحلا لكشم نا

 الو اهل»# عرتخما رّيغت يضتقت ال ,'هركذ لج هللا لّبق نم عارتخا ءادتبا اهلك هلاعفأ

 .هيف اهنم ءيش ثودح

 روك ذملا نأل «فيرشت#* صيصخت وهف# «هتدئافو هانعمو هيلإ حورلا ةفاضإ امأف

 ةقان)و (هللا تيب ) ليق امك هانعم يف هريغ ناك نإو هل افيرشت ركذلاب صخي دق

 ىل ةرامأو لضفلل ًةنابإ ؛تايّمسملا ةلمج نم ركذلاب اصيصخت «هللا دبع»و (هللا

 حور فاضأ هجولا اذه ىلعو .هلاح نم عفرلاو هركذب هيونتلل «هاوس امع اهب نيبي

 ال هانعم امم تافاضإلا هوجو دحأ كلذو . "(هللا حور » لاقف هيلإ مالسلا هيلع ىسيع

 هل ةرواجملا قيرط نم هيلإ ةفاضإلا ةلاحتسال كلذو .ريبدتلاو قلخلاو كلا نع جرخي

 وأ هيف ثدحي امب ريغتيف ارهوج وأ امسج ىلاعت نوكي نأ ةلاحتسال هب رّيغتلا#و

 . هللا ءاش نإ باوبألا هذه ْبَّئرف كلذ ىلعف .ارواجُم رواجُي

 ىلاعت هلل ةعرتخم اهلك ثداوحلا نإ لوقي ناك » :يرعشألا بهذم ناك اضيأ اذكه ١.

 ١7١(. درجم ) (اهدّلوت ةلع الو اهبجوي ببس ريغ نم اعادتباو ءادتبا

 هيف انخفنف » :اهانعم نأك  انحور نم هيف انخفنف ف هالعأ ةروكذملا ةيآلا ىلإ ةراشإلا .

 .(؛ ىسيع حور نم



 م.م كروف نب ركب وبأ

 رابخألا هذه نم انيور ام نإ لاق نم ىلع مالكلا نم رخآ لصف - 14١

 هجيرختو هليوأتب لاغتشالا بجي ال ام راثآلاو ننسلا هذه لاغمأ نم انركذو

 هريسفتو هانعم نييبتو

 ءانديفُيل كلذب انبطاخ امنإ هْفَع ينبنلا نأ انملع دق اّنأ كلذ يف ام لوأ نأ ملعا

 .اهباطخ يف مهدنع ةلوادتملا اهنيب اميف ةلوقعملا اهظافلأب برعلا ةغل ىلع انبطاخ هنأو

 رشي مل وأ «ةديفُم ةحيحص ناعم ىلإ ظافلألا هذهب راشأ دق نوكي نأ نم ولخي الف

 ةحيحص ةدئاف نم ولخي همالك نوكي نأ هلم هنع ّلجي امم كلذو «ىنعم ىلإ كلذب

 . لوقعم ىنعمو
 نأ ولخي الف .,ةحيحص ناعم ظافلألا هذهل نوكت نأ دب الو ءكلذك ناك اذإو

 اهتفرعم ىلإ نكي مل نإف . قيرط اهتفرعم ىلإ نوكي ال وأ «قيرط اهتفرعم ىلإ نوكي

 ىنعملا موهفم ريغ اهب انبطاخ يتلا ةغللا نآ لجأل كلذ رّدعت نوكي نأ بجو ؛قيرط

 ثيح نم نيبطاخملا ىلع ّمْعي# مل هنأ ملُمف ءكلذ فالخب رمألاو . دارا لوقعم الو

 موهفم نع جرخي ال ام اهيناعم براقُي ام وأ هل تعضُو ام ريغ ظافلألا هذهب دارأ

 ريغ هب دارملا ىلإ لصوتلاو ءانكمُم اهيناعم فّرعت ناك «ءكلذك ناك اذإو .اهباطخ

 لاق نم لوقل ىنعم ال نأو «هازغمو هانعم ىلع فوقولا عنتمي ال ام هنأ ملُعف ءرذعتم

 ؛ةدئافلا نم اولخ هباطخ ناكل كلذك ناك ول ذإ# ءهانعم مهفُي ال امم كلذ# نإ

 . نيم هب قيلي ال امم كلذو ,حيحص دارُم نع ىّرعُم همالكو

 لاؤس -

 نإو هانعم ىلع فقوُي ال ام هنإ# نآرقلا هباشتم يف نولوقت متسلأ :ليق نإف

 ؟ ةدئاف نم هيف دب الو برعلا ةغل ىلع ناك
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 ثيدحلا لكشم 52

 هليوأت ملعي ال ام نآرقلا هباشتم يف نإ لاق نم انباحصأ نم .ناباوج هيف :ليق

 هللا نأل# (هليوأت ملعن الو هب انمآ» نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو ؛هركذ لج هللا الإ

 ىهو ؛ةعاط# ىه ىتلا ةوالتلا هتدئاف»# نكلو .هليوأت ةفرعب صوصخلا وه هناحبس

 ْ 0 .اهلعف ىلع ٍباَتُم اهيلإ بودنم
 «هليوأت نوفرعي ملعلا يف نوخسارلاو الإ نآرقلا يف هباشتم ال هنإ لاق نم مهنمو

 ىلعف .[07/ 5124 هللا الإ ف هلوق ىلع فوطعم : ملعلا يف نوخسارلاو آف هلوق نإو
 .لاؤسلا اذه طقسي كلذ

 رخآ لاؤس - ١4#

 تلمُح اذإ# ءراثآلا هذه يف تدرو يتلا ظافلألا هذه يناعم سيلأ :ليق نإف

 اهيناعم نع تجرخأ اذإو ءزعو لج هللا فصو يف حصت مل ءاننيب اميف لوقعملا ىلع
 صتخي ام كلذ نوكي نأو ةغللا بسح ىلع نوكت ال# نأ ىلإ ىّدأ ءانيف ةلوقعملا

 ؟هناحبس هللا ملعب

 «زعو لج هللا فصو يف حصي ام بسح ىلع ةلوقعم اهيناعم نإ :ليق
 نم باتكلا يف تدرو يتلا فاصوألا رئاس ليبسك اهليبسو . كلذ ىلع ةلومحم#

 اهيناعم تناك#و «فيقوتلاو صوصنلا اهيف لصح يتلا توعنلاب لجو زع هللا ركذ

 ءاهب نيفوصوملا فالتخا بسح ىلع «لوقعلا اهتلّزن ام بسح ىلع ةبّترُمو# ةلوقعم

 فقولا بجو ولو .اهل ةمزاللا اهماكحأو اهدودحو اهقئاقح نع# جرخت ال نأ دعب

 مزلل ءاولاق ام لجأل لجو زعع هللا فصو ىف ةدراولا راثآلا هذه ظافلأ يناعم ىف

 رابخألا ةذهل اهعفراشل «تئادكلا ىلا يف هرواع هناجيسدللا شضورئاس ىف اقكرلا

 هناحبس هللا فصو نم# درو ام رئاس ناكو ؛كلذ زجي مل املف . ىنعملا اذه لثم يف

 يتلا ظافلألا هذه ليبس كلذكف .هانعم يف فقوتم ريغ ءحصي ام ىلع الومحم

 .راثالا هذه يف تدرو



 م كروف نب رككب وبأ

 رخآ لاؤس - 4

 يف امو داحآ اهنأل رابخألا هذه لاثمأب عطقلاو ملعلا نوبجوُت ال متنأ :ليق نإف

 ؟ باتكلا يف ام نيبو اهنيب نوعمجت فيكف .اهانعم

 لج هللا فصو يف قلطُأ ام هنأ وهو «دحاو هجو نم امهنيب عمجلا قيرط : ليق

 .اَوِجُم رخآلاو هب اعوطقم امهدحأ ناك نإو# «لوقعم حيحص ىنعم هلو «هركذ

 قالطإلا زاوج يف امهيمكُح# فالتخا بجوُي ام امهقيرط يف امهفالتخال سيلو

 .حيحصلا هجولا ىلع امهيناعم# لمحو

 رخآ لاؤس - هه

 هذه يف سيلو «عطقلاو داقتعالل ابجوُم دحاولا ربخ نكي مل اذإف :ليق نإف

 ؟ اهنولمحت# اذ ام ىلعف ؛هبسحب# اهنم كلذ ىضتقُيف لمع رابخألا

 .ةبلغُم ةرّوجُم اهنإف :ملعلل ةيضتقم عطقلل ةبجوُم نكت مل نإو ءاهنإ : ليق
 عطقلا قيرط نم كلذ ديفُي دقو ءظفللا قالطإ ةهج نم زيوجتلا ربخلا ديفُي دقو

 يضتقي هنإف ءاقطان اباتك وأ ارهاظ اعامجإ وأ# ارتاوت هقيرط ناك اذإف . داقتعالاو

 ؛«تاقث لودع داحآ رابخأ ىلإ ادنتسم كلذ ناك نإو . هبسحب## عطقلاو داقتعالا

 نكي مل نإو «ةلاحإلا عفرو زيوجتلا قيرط نم ابجاو رهاظلا ىلع اهب## مكحلا ناك

 .اهانركذ يتلا هوجولا هذه ىلع رابخألا هذه انبّتر كلذلف .داقتعالاو عطقلا اهيف#

 نوكي نأ نم اضيأ دب الو «لودعلا رابخأ لوبق نم دب اال ناك اذإ هنأ ملعاو

 هانعم ةفرعم نكمُي اميف فّقوتلا# ناكو «ةدئافلاو رثألا مالسلا هيلع لوسرلا مالكل

 هجو ال اهبيترتو اهجيرخت رّدعت مّموت لجأل رابخألا هذه ليطعت ناكو هل هجو ال

 مهضعبو ءاهلاطيإ ىلإ بهذي اهجيرخت ىلإ ليبس ال هنأ مهوتي نمم مهضعب ناكو ءهل

 ةحيحص ناعم نم اهئالخإ# ىلإ بهذي مهضعبو ءاهب هيبشتلا باجيإ ىلإ بهذي
 نم نيلطعملا ماهوأ نوكت نأو ءانبّترو انلق ام ىلع اهيف رمألا نوكي نأ بجو -

 راثآلا هذه يناعم نوكت نأو «ةلطاب ةدساف هقلخب هلل نيهّبشْلاو نيعدتبملاو ةدحلملا

 ا



 ثيدحلا لكشم نيل

 .هريسفت حصي الو هليوأت زوجي ال امم

 الومحم ( تءاج ام ىلع اهرارمإ )ب لاق نم لوق ىنعم نوكي نأ اضيأ بجوو

 اذإ ةصاخو ءاهيف طلغلا عوقو ىلإ يَدْؤُي الئل اهنم صقنُي الو اهيف دازُي ال هنأ ىلع#

 كلذلو# .اهيف قحلا ةفرعمو ديحوتلا قيرطب ةبرُد هل نكت مل نم اهليوأت يف ضاخ
 حضول ِهاَنب اًنإف ءكلذ دارأ نكي مل نإو . هلئاق نم ىنعملا اذه ىلع لوقلا اذه انلمح

 .هللا ءاش نإ ْبُترف# كلذ ىلعف .هانلق ام حيحصتو هلاق ام نالطب



 ةبسدتسم ريغلا تاءارقلا ّمهأ

 نذل

 ةينارقلا تايآلا سرهف

2 

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

37 

 مالعألا سرهف

3 

 قرفلاو فئاوطلا سرهف
00 

 تاحالطصالاو تاملكلا مهأ سرهف

2# 

 تايبألا سرهف
3 

 تايبألا رودص
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 لوصألا يف تدرو يتلا تاءارقلا مهأ

 اهبسدتسن مل يتلاو

 :س(دجوأ) *# .هتنمو :س عش «أ(هننمو) .هتمعنب :س(«ش ءأ(همعنب) ؟
 5 .ديحوتلاو + :ح (ولعلا) 5 .همكحب :شماهلا يف أ (هملعب ) ؛ .ثدحأو

 .ناولألا :ش ءح (ناوكألا ) ٠١ .نيضرألا :س «ل ( ضرألا ) .ىلعألا :ح ( ينغلا )
 .ةقرتفم :شماهلا يف ل (ةقرفتم ) ١ . تادايزلاو :ش ؛ح ( تادايزلا الو)١

 ١4 .تايآلا هذهب :س «ش ( بابلألا يلوأ اهب ) ١7-١5 .اجاوزأ : س (اسانجأ )

 :س (ح (هدمحن) .- :س «ش ( لكشو ١5) .لكشب ءيش :ح ( لكش يذ)
 .ةدمحتو

 + .هريبدتو هريدقت :س ءاف «ش «ح(هريدقتو هريبدت ) .نإف :س ءش (نأو ) ؟
 ,.هبدوف «ح (ةجحلا هب) .-:ش (اريذنو ) ؛ .نأو هللا الإ هلإ ال نأ :ح ( نأ )

  .نيلسرملاو نييبنلا :س «ف «ش ؛ح (نييبنلاو نيلسرملا ) ه .هب + :س «ل ( متخ )
 لصف :ف «ش ؛ح (امأ )07 .اريثك اميلست :س ؛- :ش ؛اميلست :ف «ح (اريثك )
 (قلست ) .اهرهاظ : ف ؛هرهاظ :ح ( اهرهاوظ ) . لوسرلا : ف ؛؟ ( هللا لوسر ) 4 .امأ

 «ش (اناكمإ) ١١ .كلت :ف «1( كلذ ٠١) .اهب :ل (هب) .قلعت :س ؛قلستي :ح

 . مهيلع كلذ :ل ( كلذ مهيلع ) ١-١5 4 .امهنم :ش (اهنم ) ١ .اناكم :س ءف

 .امئاد :س ءف ءش «ح ؛ابئاد :ل (ابأد) ؟١ .جاهنم :ل ( جهانم) 8

 ١ ) ةدضاعم ) ه .لودعلا نم : س «ش ( لودعلا نع ) ” . ةلهاذ : س «ش ( ةبهاذ ( 1:

 :س أ (لقنب) 5 .اهدضاعمو اهدصاقم :س ؛ةدضاعمو اهدصاقم : ش ؛هدصاقم

 .ةلطعملاو :س ءش «ح ( ةلطعملا )7< .لقن ٠١ ) .هنم + :س «ش (مسقو ١١ (ىلع)

 :ف «ل -. ١١) .هتاذب :ح ( هسفنب ١ ) .اهنايبو :س «ش (اهنايب يف ١6 ) ىلع



 انت
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 ثيدحلا لكشم

 «(ن نم عطقملا طقس ) ش ( عمسلا ) ١5 .هيلع :س «ش (اهيلع) .امو :س «ش (ام
 «ش (نيبي ) .وح :س «ش ( تاجردو ) ١9 .امنإف : س «ش (امنإو) ١8 .هيلع+ : :س

 (عيونت نوك ) 7١ .ءايشألاو + :س ؟-:ح (ءامسألاو) 5١ .نيب : ف ؛نيبتي :س

 ىلع :س «ش ( لهأ ) .نيعدتبملا :س «ش ( ةعدتبملا ) ١4 .نوك :ف ؛عون :س «ش

 ؛ةوق :س «ش (دوق ) . ثيداحألا هذه ةلثمأ :س (رابخألا هذه لاثمأ ) ؟5 . لهأ

 . لئاقلا رجت :س «ف «ش :ح (لئاقلاو كرجت ) .لوق : ف

 ١ هزنت : س ؛هرشنت : ف ؛هرتست: ش «ح ( هرست ) ه .لئاقلا : س «ف «ح (دئاقلا) .

 ٠ .-:س (لصف) ١١ .اهب :ش «؟ «ل (هب ) .ذإو :ش (ذإف) ١١ كل :ل ( نآلا)
 .نآلا

 نإ :ش (نأ) ؛ .اهليوأت نع :ش (اهليوأت نم ) ؟ .كلس :ف «ش (هكلسز١

 اهمكحم). . خسانلا اهبطش مث ««امسق) :الوأ ل يف ( يمسق ) .امأ :ش (امل) ه .ءاش

 يف-:ش (اخسار ملعلا يف ) 5 .امكحم :ن ؛اهباشتمو امكحم :ْش (اههباشتمو

 «ش ( لوقعلا ) 4 .ضرعتي ال : س ؛ضرعت : ف ؛ضرعتي :ش ( ضرتعي ال) .ملعلا
 ١5 .ىلاعت هللا لاعفأ :ش (لاعفألا) ١4 .:ش (هيف 1١) . لوقعلا يأ بابلألا :س

 ١١ .اضيأ + :ش ( كديزيو ) ٠١ .:س ( لصف ) ١5 .نأل :ش ؛نإف :ف «؟ ( نإو )

 .كوردت :ش ( نوورت )

 .بيعلا : ف «ش «أ ( ثبعلا ) . فاضي ال : ف «ل ( فاضي ) .اهانعم :ل ( ىنعم ١)

 .فطعلا :س أ ( فطع ) . فانعتسا :ل ( فانعتسالا ) " . ىلع :س «أ ءل ( يف ) +

 فرعي :س ( اهفرعي ) 7 . ةعاطو + : س «ف «ش ( ةدابع ) . نآرقلا :س ؛ل ( باتكلا )

 :ل(نأ)١١؟ .دحاو :سءف(«ش(ةدحاو ١ .ةررقم :س ( ةردقم ) ٠١ .اهانعم

 (فك نإ) ١9 .قيرطلا :ش ( قرطلا) ١1 .(اذك ) ةطنلتسم :ل ( ةطبنتسم ) .-

 (فيكو) 5١ .فقوتلا :ش ( فقولا) .اهنم :ش (اهيف) ٠١ . نكي نأ :س «ش

 .فيكف :ف ش

 / .هنايبت :ش «أ «ل (هتانيب ) ه .كلذب : ف «ش ( كلذل) + .عمو:ش(عم)١

 س ؛الامعتسا :ف «ش (الاقثتسا ) 4 .فوقولا :ش ( فقولا) .هبلق :ش ( هيلي )
 .لاطبإ :أ ( عفد ) ١ ؛ .فيقوتلل :أ«ل ( فقوتلل) ١١ .امأف:أ(امو)١١ .الابقتسا

 ش (انقبس) ١7 .-:س (لصف )5 .هيبستلا : ف ؛ههيبشت :ل (هيبشت ) ©
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 نس كروف نب ركب وبأ

 15 ء-:ش (لشثم ) ١8 .-:س ؛كلذ نم :ف «ش ( كلذ يف) 1١1-1١8 .ينقبس

 . يبتقلا : سس «ش ؛يبتعلا :أ ( يبيتقلا ) . يخلبلا :ن ءف ؛(؟) ل ( يجلغلا)

 . اهانجرخ : س «ف ( اهانجرخأ ) ه . بجي :1( بجي امث )7 .ام ةريثك :أ ( امم رثكأ ) ؟

 7 .عمتجيل :س ءف (عمجتل)5 .هبيعتي :أ «ل ( هبيعيف ) .اباتك :ش (انباتك )

 / .اهيفانت ناعم :ن ؛اهيناعم :ف ؛اهيف ايناعم :شش ؛اهيف اساعم :؟ (اهيف انيناعم )

 . يبتقلا : سس ءش ؛؟يبتعلا :أ ( يبيتقلا ) . يخلبلا :ن ءف «أ ؛يحلبلا :ل ( يجلثلا )

 هللا ءاش نإ + :ل (بابلا ) ١١ .-:ل (هللا ءاش نإ) .-:1 ل (هيلإ اناموأو) ٠

 . هرك لن : ف ؛ركذي :س «أ ؛ركدب :ل (ركذن ) . دنتسا : ف ؛دنسي :ل ( دئتسي )1

 ؛فقوي :س ءاف ؛فقوي :ش «أ ( فقت ) ؟١ .ايهانتم الو :س ءش (ايهانتم) ٠

 :ش ( قولنا ) .تاقولحملاب :ش ؛تاقولحملا :ا(تاقولخملل) 5 .فقوت :ن

 ( يتلا ) . تامسقلاو + :س ( تايمستلا ) .ةرابعلا :ش ( تارابعلا ) ؟8 . تاقولحملا

 . فاصوألاو :ل ( فاصوألاب) 5 .-:ش ( اهل ) . يتلا + :ل

 ءف «ش (الأ) .هباشتملا :ش ؛هباشتلا :س «ن «ف (ةهباشملا) .نود :ل (نأوز ١

 يف :س «ش ( باحيإلا قيرط نم ) ” . دحاولا مسالا : ل ( دحاو مسا) ه .ال هنآ :س

 ءف ءش (هيحاصب ) 8. .ام ىتم :س ءش (ام) 7 .نأبو : ش ( تاو ) . باجيإلا قيرط

 ١6 .-:ش(نيب)١*.ذخأام:لع(ذخام)٠ .ذإ :ش (اذإ) 9 .هبحاصل :س

 .ناو :س ءف ءش «! (نإف) ١1 .سانلا يف : ف ؛نيقابلا ىلإ :ل (نيقابلا يف )

 (تماق) .نأب :ش ( لب ) ” .قيدصتو :س ؛قدصبو : ف ؛قدصب :ش ( قدصيو :١)

 ءش ( فقت ) .هبيغب : ف ( هبيغمب ١) .ملعلا : ف «ش «؛ «ل ( لمعلا ) 5 .تناك : ف

 ١١ .هل :أ! «ل (هب) 8 .هبيغب :ف (هبيغمب ) .بجي :ل (بجوي ) 7 .فقوي :ف

 14 .جيرخت :س ءف ءش ؛جورخ :ل (جرخم) ١7 .نإ :ف ؛-:س «ش ءأ(الإ)

 (هيلإ) . ةلالد :س «ف ءش (ةلالدلا ) ١6 .اهيلع :س «ش (اهيف ) .-:ل (هوجو )

 .-:ل(هيلع) ١8 .-:1:ل (تاثدحملا ىلع زوجي امو) ١7 .-:س «ش ل

 هلثمك سيل هنأو + :س «ف «ش (قيقحتلا ىلع ) ٠١ .بابلا اذه :1 ( بابلا 8

 .هديحوت ىلإ :أ ؟-:ل (هديحوتب ) ؟4 .ءيش

 «ل (ةلمجل) ؟ .وهو :ل (وهف ) .حصي الام :س ءش (حصي ام) .-: ش (الو) :

 هنأ :ل ( ءيش هنأ دحاو هنأ ) ١ .تلاحتسا :ش (لاحتسا) ٠١ .ةلمجلل : ف «؛



 الذل
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 ثيدحلا لكشم

 «ف «ش ( يزجتلا ) ١ ؛ .ءيش دحاو هنأ :س ؛ءيش هنأ دحاو هنأب : ش ؛دحاو ءيش

 ؟7 .هنأب :س «ش (هنأ) ؟١؟ .رهاوجلا :س«ش (رهوجلا) ١8 .ةئزجتلا :س

 . يناعملا : ل ( يناعم ) . كارتشالاو : ش ( كارتشالا)

 هنأب هفصو :س ؛هنأب فصو دحاو هل انقصو :ل ( دحاو هنأب فصو ) .هب :ل (هل)

 رثكيف ) © .هكراشي :س «ف ( هكراش )7 .-:ل ( ةلقلاب . . .هكراش ام ) 7-4 . دحاو

 / .حصيو :ل (حصي )1 .اذإف :ل (اذإو )* .اهترثكب : ف ؛اهب ربكيف :ل (اهب

 :س ؛لكو :ش (نأو ) ١ 4 .هلجأ نم :ش ( هلجأل ) 9 .بجي :س ءف (بجوي)
 ؛ءاهتناو :ش ( ءاهتنا وأ ) ١7 .-:ل (نوكي نأ. ..ادودحم) ١5-١7 .لك نأو

 .ءاهتنا اهلو :س ءف «ش ( ءاهتناو ) . بجاو :س ؛ف (ابجاو ) ١8 .ءاهتنا الو :ف
 .ناك :ش (ناكو ) ؟١؟ .اهدوجو :ل (هدوجو ) .زئاج :س .ف (ازئاج )

 ١ .قلخ :ل (لولح ) 8 .مايق توبث :ش (مايق ) .توبث يف :س «ش ( توبثل) 5
 ) .نأو :ن ؛نأ توبثو :ش ( نأ ٠١ .هجولاو ديلا :س «ف «ش (ديلاو هجولا) ١١

 .هيلع دقتعا :ل ( ىلع هدقتعا ) ١؟.ةكرحلاو + :س «ش (نعظلا) ١7 ) (هفصو
 .الأ :ل(الهن: 45 . ىلاعت هنأب : ل ( هنأب ىلاعت ) .هفصو يف :ش ١٠١ :شء(انركذ)

 .مزلألا :ش (مزاللا) .انوك وأ :ش «أ (انوكو ) 15 .هانركذ

 .ىمسي :ل ( يمس ) 5 .ةمألا هيلع :ل ( هيلع ةمآلا ) . تعمتجا :ش أ ( تعمجأ ) ؛:
 :أ؛طلغ نم :ل ( طلغ ) ١١ .هيبن :س «ف (هلوسر ) 4 .يف :(؟ ) س «ش (نم)

 انوكي :س ؛نافلتخم انوكي : ف ؛افلتخم نوكي :1 «ل ( نافلتخم نوكي ) . طلغ نع

 .نيفلتخملا :ف ( تافلتخما) ١5 .(اذك ) امهاقافتا :شش (امهقافتا ) ١؟ .نيفلتخم

 يف ) .تاثدحملا :أ ( ثدحملا ) ١ .اهباشت :س ؛امههباشت : ف «ل (اههباشت ٠7)

 لهأ :ل ( باحصأ ) 7١ .زيوجت :س ءف ءش (وحن ) ١5 .ضعب يف + :ل ( ضعب
 .يهو :س ؛وه :ش «أ (هذهو ) .(اذك ) لهأ

 ءف «ش ( مهوت ) .هديب : س ءف «ش (هيديب ) ” .هنأ :ل (هنأب ) .هلل :ل (هللا ٠)

 «أ (يف ) .بلاغلا :س «ش ( بئاعلا ) ه .هيبشتلا :ل (هيبشتلاب ) ” .همهوت :س
 ءف ءش (امم) 8 .تاقفلاو :ل ( تاقثلا)  .مهيلع :س «أ (هيلع) .-:سءاف

 ١١ .امب :ل (ام) .لودعلا :ل ( لدعلا) 4 .نوفقوتي ال :ش (نوفقوتي ) .امل :س

 15 . يناعم : س 4 «ش ( ىنعم ) .مهوتلا : ش ( مهوتملا ) ١١ .هملع :ل ( هيلع )
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 521 كروف نب ركب وبأ

 :س ؛هولقن دق ثبح نم : ف «ش ؛هولقن ثيح نم هولقن دقو :ل ( هولقن ثيح نم )
 «ش ( جيرختلا ) .هل + :س «ف «ش ( لصحي ) ١١ .هولقن دقو هولقن ثيح نم
 :ل (داقتعا) ١١ .نإف :ل ( يأف) .اهليوأتب : ف ءش (هليوأتب ) ؟١ .ثحبلا:ف

 . ةوادعلل :س «ش (ةوادعلا ) . مهلاطبإ : ل ( مهناطيإ ) . مهداقتعا

 «ش (عمتجا ) ؛ .-:ش (اههوجوو ) ” .-:1؛ال:ل(مل)؟ .لاؤس :ن(لصف :٠)

 . نوعمجم : س «ن «ف ( نوعمتجم ) ٠ .رشتناف :س «ش (رشتناو ) .عمجأ : س «ف

 :س ءف «ش (لجأل ) . نإ : س ءف «ش (هنإ) 4 .مهوتي وأ :س «ش (مهوتي)
 أل (ام) ١١ .ىلإ :س ءف ( ىلع ) ٠١ .هب مهوتي : س «ش ( همهوتي ) . لجأ نم
 :ف «ش (ىلوألا) 17 .وهو :ف ؛-:ش (وه ) ١١ .مهوتي :ل ( همهوتي ) .: ف

 وحنو :ل ( عبصإ ىلع نيضرألاو ) ١9 . ثيدحلا يف + :س «ش (يور) .ةلوألا
 . كلذ

 ههجو) .اهليوأتب :س ف ؛امهليوأتب :ش (هليوأتب) ؛ .-:ف«ل(هنأ)١

 (يواعد) 5 .اهجيرختو اههوجو :س «ف ؛امهجيرختو امههوجو : ش ( هجيرختو
 :ف أ(صفقلا) .لمحلا :ف ل (لمجلا).-:ل(وحتك) . يعاود :س أ

 .بيذاكألا :س ( ثيداحألا).:ل(لوأ) ٠ . صصقلا

 :س ءف «ش (اهداسف ) ؟ . هجيرختو هليوأتب :س «ءف «ش (اهجيرختو اهليوأتب) :١

 ( يرجي ) . بجوأ :س «ش ( هجو ) .لاغتشالاف :س ءش «أ (لاغتشاللف ) ؛ .هداسف
 (هدعاستو) .هب :ش (هل) ١١ .بترم وهف :ش ( بترم ) 4 .ىرج :س ءف «ش
 :ل (الوأف ) . كلذب :ش ( كلذ ) .ةردقملا :ف «(؟ )1 «ل (ةررقملا) ١؟ .و:ش

 ؟لك :ش ( ناك ) .نإف :ل (اذإف ) ١5 .-:ل (رخآ) .لاؤس :ن ( لصف ) ١4 .الوأ

 (تعمجأ ) 77 . .-:ن ؛اذإ :س «ش (دق) 7١ .كلذب :ل ( كلذف ) ١18 .لك + :س

 .ةمآلا هيلع :س ف «ش (هيلع ةمألا ) .تعمتجا :س «ف

 :١ ) انركذ :س «ف «ش (هانركذ ) , .ءامسلا :ل ( ءامس) ” .ادقتعم :ل ( دقتعم .

 ؛مكح + :ح ؛نظ + :ل (زيوجت ) ١ .هب ةجحلا :س ءف ءش «ح (ةجحلا هب) ١

 1١ .هنأ مكحي نأ :س ىف .ش «ح ؛هب مكحلا نأ :أ (هنأ مكحلا ) .هزيوجت :س

 ؛هفاصوأ :س «أ ( ةفاضإ وأ ) ١7 . لصاوتلا :ل ( لصوتلا ) ١١ .دقو :س ء«ف (دقف )

 .ىلإ + :ح
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 (لقنلا) 5 .ملعلا :ح ( لقنلا ) ؛ . باب ىنعم :ل ( باب )7 .ركذ باب :س (ركذ :٠)

 :ل (ثيداحأ ) ٠١ .مهرثكأ لقنلا لهأ :ح ( لقنلا لهأ رثكأ )  .لقنلاو ملعلا :ح
 . ثيداحألا

 أ (اهيف ) " .قلخ :ف ,ح ؛قلخ هللا نإ :أ (هللا قلخ ) .امأ :س «ف (امأف ) ”

 4 .هدبعوأ هنبا :ش (هدبع) ا .اممو :ح (امم ) .رهظأو :ح (رهظأف) ه .هيف :ف

 ؛هركذي :ّش (رك ذي ) ٠١ . كرتي :س «ف «ش ( كرت ) . ظفللا اذه : ش ( ةظفللا هذه )
 هذخأم :ن ؛امس: ف ؛اذإو ذخأم :ش ؛اذإ ف ذحي ام :ح (اذإ فذح ام ) .هركذن :ن
 .ريسفتلا :ل (رسفملا )١؟.كلذلو :ل ( كلذلف ) ١١ .مهدنع :(؟ ) ل (هدنع) . اذإو

 (اذإف ) ١١ .نينمؤملا :س «ف «ش «ح (نينمؤملل ) .ءايبنألا :ف «ش (ءايبنألل ) 5 ١

 . ىلإ عجري :س ؛ىلع مسقني : ف «ش ( ىلإ مسقني ) ٠١ .اذإو :س ءف ءش ءح

 .هديب :س ءف «ش «ح (هيديب ) .هللا + :ف «ل (هلضف ) .نا :ح ؛امم :ل( ١)

 (مدآ) ه .-:ل (ربخلا يف) ه-4 .دحأ:ل(عادحأ) .هملعي :فء.ح (ملعي) "

 أ (هتنابإ) ٠١ .قرفلل :ش ( قرفلا) 4 .اهتقلخ :س «ش «أ (اهقلخ ) 5 .-:ش
 ؛ةيرهدلا : ل (رهدلا لهأ ) ١7 .اهب عجر :س ؛تعجر : ف ( عجرت ) ١١ .ةنابإ : ف

 ؛رشن ىلإرشن :أ ( ءوشن ىلإ ءوشن ) ١١ .سيلو :ش (سيل ) ١4 .ةمذلا لهأ :ح
 .مهبيذكتب :ح ؛مهبذكت :ل ( مهبيذكت ) .-:ل ( هيلع ) ١5 .قسن ىلإ قسن :ف

 :ل(اذ)6 .ايندلا يف + :س «ش (اهيلع ) /١ .وه :س ءف ءش ؛-:ح (وهو)

 ىلإ :ل (ام ) .هب دافأف :ف ؛و:ُْش ؛هتدافإو :ل (هب دافأو ) .هل : ن ؛اذإ :ش ؛هل نا

 .دهوع :ف «ش ءأ (دهع) 78 .-:ل (طق) .ملو :ش «ح (ملف) 51 .ام

 :١) .ام وهو :ف ؛ام :ل (ام ىلع ) ؟ . عوجرلا يف :س ءف «ش «ح ( عوجرلاب >

 . بيكرتلا :ش ( بيكارتلا ) . ةروصلا : س ءف «ش «ح (روصلا )/ .امو :ل (ام ىلع )
 (هذهف ) ٠١ .ام ىلع :س ؛نم نأ ىلع : ف «ح (نم ىلع ) 4 .هتروص :ش (هروص )
 :سوءش(اهمكحف) 15 .ركذت :ش «ح ءأ(ركذب) .هذهو :س ءف ءش ؛ح

 (نيدهاشملا ) .ءاهلا نإ :أ ( ءاهلا ) ١١ .كلذك :س ءف «ش «ح (كلذ ) .اهمكح

 ؛انفرعي :ح ( انفيرعت ) ١ ؛ .نم :ن ؛اذه + : ف ( يف ) .ريهاشملا :ح ؛نيدهاشلا : ل

 (ىلع) ١8 .ثيدح :ل ( ثيداحأ ) ١1 .ربخلا :ل ( تاياورلا) ١5 . فيرعت :ش

 . براقتم :س ؛توافت : ف ؛فراعتم :ش ( توافتم ) ١5 .نع :ل
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 نأ رهاظلا :ح ؛رهاظلا :ل (ءاهلا) ؟ . هللا نع :ح «ل ( هلل ) . ةئلاثلا : ل ( ةيناثلا ) : ١

 :ل (ليوأتلا ) ١ .ةقيقح :ل (ةقيقحلا ىلع ) ه .اذه ىلع :ح (انهاه) ؛ .ءاهلا

 :ح ( تاقولخلا ) .ةكئالملا :ش ( كلما ) 8 .اهنمف :س «ش (اهنم ) 7 .ليوأتلا اذه

 0 . ةفاضإلل :س «ف «ش «ح ( ةفاضإلاب ) 9 .ائيش :ل ( ءيش ) .دامجلاو ناويحلا

 ؛هميظع :أ ( هتمظع ) .ريدقلا : ش ( رداقلا ) ١5 . نم: س «ن ؛-: ل (ناويحلا نم )

 «ح أ ( هلالج ) .هتزع :س ؛ةزع : ف «ش «ح ( هزع) . هتمظع نع : ف ؛ةمظع :ح

 ( يلاعتلا ) . تافص :س ءش أ ( ةفص ) .ةفص :س ءف «ش ( هتفص ) ١ ؛ .ةلالج :ش

 (زيمتف ) .ةلاح :س ؛ح (هلاح ) ١3 .بتر :س «ف «ش (ةبتر) ١8 .يلاعملا :أ

 هللا معن ) ١٠-١١ .نيقولخملاو :ش (نيقولخما ) . يلاعملا :أ( يلاعتلا ) ٠١ .زيمف :ش
 :ح ؛يف امث :أ ( يه امم ) . يلاعملا :1 ( ىلاعتلا ) ؟١ .همعن لجو زع هللا :ل ( لجو زع

 : ف ؛قرط نأ :س ؛«ش ؛قرط نم :ح ( قرط ) 5١ .وه ام :ف ؛يف امم تافص يهو

 .هللا قلخو هللا ضرأ :ل ( هللا ضرأو هللا قلخ ) ؟4 .قيرط نم

 «ش «أ ( افيرشتو ) ه .ضيرعتلا :ش «ل ( ضرعتلا ) ” . فيرشتلا :س (هيونتلا) :٠
 ملعو ) .ةفاضإلا : ش «ح ( تافاضإلا ) 8 .نيملسملا :س «ف (نينمؤملا) .و:س

 :أ ؛ةيدعتم : ف «ل (ةيرعتم ) .فيرشتلا يف :ل ( فيرشتلاو ١) ,2ال (هللا

 (نألو ) .ةروص الو :ح «ل ( ةروص ال ) ١ 4 .ادوعق + :ح ( اهب ) . ةتوعنم :ح ؛هبرعسم

 ٠١ .-:ل (اهنأ) ١7 .فلأتت :ش ؛فلاي :ح (فلأتي) ١١ .نأل :ف «ح «ل

 . اهب :ح «ل (هب) . فرشلا :س ءف ؛ءش ( فيرشتلا ) .رئاس :ش «ح (رئاسب )

 مسإلال :ل ( ينك ) 5 .لاقي نأ :ش ؛لوقي :ح (لاقي) ؛ .-:س ءل (ةحص) 7:

 .لاغتشالاب :ل ( لاغتشالل ) 4 .لوألا : ف ؛لوألا ديزب :ش ( لوألاب ) 8 . ينك رهاظلا

 عطقملا ) لمتحيف : ف ءش «ح ( لمتحمف ) ١9 .يدابعلا + : ش ( ديز نب يدع )

 .-:أ ؛هنم :ل (هعم) ٠١ .(س نم طقاس

 (روصتم وأ روصم ) . قيقحت :1«ل ( قيقحتلا ) .هللا ةروص : ش ( هلل ةروص تابثإ :١)

 (دق) * .ءازجألا :ف «ش «ح (مارجألا) ؟ .روصتمو روصم :ش ؛روصتم :ل

 ٠ .ةروص :س ؛ح (روص) ” .لوقي :ل (لاق) ه .ابكرمو :ش (ابكرم ) ؛ .-: ل

 (هتافص) .هروص :ش ؛ح ( هتروص ) 4 .-:ف «ح (ام )8 .هقلخ :ف «ح (اهقلخ )
 ١7 .-:ل (ضعب) .نوك :ح (نأ) .امكو :ح ؛امك :ل (امكف ) ١١ .هتفص :ل

 :ف ؛هعدتبا :ل (هعدبأ ) ١4 .-:ش «ح (ام) .اريثك :ل (ريثك ) .-: ل (نم)
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 نحل .يبنلا + :!(انفرع) .هقلخي :ل (هقلخ ) ١8 .-:ش (ليوأت ١5) .هعدب

 .هديب :س ءف «ش 2ح (هيديب)

 ١ .كقلخ نأ :س «ف «ش ؛كقلخ :ح (كقلخي نأ) ١-5 .ام:س ءش (امم١

 (نايرج ) 4 .نم هقلخ :ش (نمم قلخ ) ” .-:ح «ل ( كلذ دنع ) .-:ل (هيلع)

 + :س ف ؛انباحصأ + :ح (ضعب) 8 .ادييأت :أ«ل (دييأت ) " .ناثدح :أ

 أ (هلل) .ريغو :ل (ريغ) ٠١ .كسمتسم :ح «ل ( كسمتم ) 9 .نم انباحصأ

 .هللا :أ(هلل ) ١5 .هلل نأ :أ(هلل ) ١١ .ةروصلاك : ف «ل ( روصلاك ) .هللا :س

 .-:ل (هب) ١ا/ .نأ نم هلاق ام :ف (هلوق) ١١5 .ةروصلاك : ف ( روصلاك )

 . ةروص نوكت :ل (ةروص)

 :ل (روصلا ) .و :ش ؛مأ :ح (وأ) ” .دارأ :س ءف «ش ءأ ؛دارأأ :ح (دارأوأ) ١

 1 .كلذ نع ىلاعت هيبشتلاب : ف ( ىلاعت ) 7 .وأ :س ؛مث :أ(مأ) ؛ .ةروصلا

 .كلذ جيرخت :س «ف «ش ؛حرحس كلذ :ل ( كلذ جرخم ) .نإو :ش (نإف )

 (اذك هتفص) ١ .هقلخ :ف ؛هتقيلخ :ل (هتقلخ ) 4 .-:ل ( يز. .هدارمو ) *“

 (لئاقلا لوق نأ ) ١؟ . هفالخب يئرملا :شش ( هفالخب ) 4 .--: ش ( ةلوبقم ) 8 .اذك-: ل
 «ف ,ح (هانركذ ) ١١ .الكف :ل ( الكو ) ١ .و كلوق نأ :ح ؛لئاقلا لوقك :1 ل

 هيلإ) .ماركإلاو + :ف(هيلع) 1١5 .-:ل (وهو) .-:ش (نأ) .انركذ :س

 ؟هاقلي :ف (هاقلت ) /١1 .هيلإ: ن ؛هل لالجإلاو :س ؛هيلإ لالجإلاو :ل (لالجإلاو

 :ل (كلذكف) ٠١ .هنأ-:ل (لمجم هنأ ) ١9 .هب + :ل (دارملا) ١8 .هاقلتي :س

 + :ل (نئملاب ) .نينمؤملاب + : ف (معنلا ) ١١ .نئملاب :س ( لجو زع) .كلذكو
 .ريخلاب : س ءف «ش ؛ريخلاب

 برلا :ش ؛هيلإ هركذ زع برلا :1 «ل ( هركذ زع برلا ىلإ ) .اما :ف ءامم :ح (ام) ١
 4 .هيلع + :س ؛هل + :ل ( تديازت ) "٠ .ىلاعت برلا ىلإ :س «ف ؛هيلإ لجو زع
 ه .نع :س (نم ) .هيربت :س «أ (ههيزنت ) .نيقولخلا :س ؛هقلخ :ح (قلخلا)
 . سابع نبا نع : ش ( سابع نبا ) ١١ .-: ن «ف «ل (رخآ) 4 .نع :س «ف (نم )
 21 2ل (اهتافن) ١ ؛ .اصوصنم :ف «ح (اطوبضم ) ١١ .كلذك :ش «ح (كلذ)

 :1 ل (دق) ١5 .زاوجب :س «ش «ح ؛نأ + :أ ( زوجي ) .اهلاقن :ن ؛اهتاقث : ف

 :س ؛ل (مانملا) ١9 .هنأل :ف ؛هنأ الإ :أ(هنأ ال) ١7 .الو :ف أ (الف) .دقو

 .-:س «ل ( دق ) .هنأ :ش ( هنأك ) .مانملا :ف «ءش «ح ( مونلا ) .مونلا
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 «ح (مهتامانم) ؛ .دقف :ل (دقو ) " .ىلع :أ(ريغ).و:شءح ءأءل(وأ١
 7 .باحصأ ضعب : ش «ح ( باحصأ ) 5 .-:ل ( كلذ حصو ) © . مهمانم :س ءف

 ؛ح (رانلا وأ ةنجلا وأ ) 1-6/ .ةمايقلا وأ :ف ؛--:ل ( ةمايقلا ىري وأ ) .-: ل (اضيأ )
 :س ءف «ءش (اروصم ) ٠١ .-:ل (لاق ) 8 .رانلا وأ ةنجلاو :س ؛رانلاو ةنجلا وأ : ف

 ١ .اوريغف :ش ؛ربعف :أ ؛ريغب :ل (ريغف ) ١١ .روصلاب :أ «ل ( ةروصلاب ) .اروصتم
 . يبنلا + :س «ل (هآر) .نافع نب + :ش (نامثعل ) ١7 . دبع :ح ؛-:ل ( دبعل)

 :ن «ف (انركذ ) ١5 . فيسعتلا :ل ( فسعتلا ) ١5 .عومسملاب :ن( عومسمل) 5

 :س ءف ءش «ح (اولاق ) . يبرلا :ل ( يئرلا ) 18 . يبر :ل ( يئر ) ١0 .اهانركذ

 :س ءف ءش (نيبرض ) ١" .-:ش (اضيأ) .روصلا :ف «ح (ةروصلا) ١9 .لاق
 .لوأتلا :س ؛ليوأتلا :ح «(؟ ) ل (لقانلا ) 55 . فيكف :ل ( فيك ) .نيربخ

 ١ .مكحب :ف «ش (مكحل ) ؟ .هانركذ :ل (انركذ ) .لطبف :ف ,ح ( لطبيف) *

 هد4 .امث:س فش ل(ام) 4 .ركذ هيف :فءش ءح(هيفركذ)

 :ش ؛يخلبلا :س ءف «ح ؛يحلسلا :ل ( يجلشلا ) 5 .-:ل ( ملسو. ..هنظأو )
 ءاذه :ح ( كلذ ) 8 . يف :س «ن ( ءافلا ) 8 . مالس نبا :ل ( مالس يبأ ) 7 . يلجنلا

 «ح (هللا...نورظني له) ٠١١-١١ .نأ : ف ءح (هانعم نأ ٠) كلذ 03

 .نورظني له- :ش ؛-:

 هلعف ) .هل :1 «ل (هب ) ” .-:ل ( ةروص. ..نوكيو ) ؟ .نكميف :ح (ركني مل ١)

 :ف ءش (لوحت ) .زاجنإ :س ؛ذاختا :ح ؛داحلا :ل (داجيإ) 5 . هب :ح أ (هل

 :ن ف (هللا نإ ) ٠١ . ىنعمب هنأ :ل ( هنأ ىنعم ) 4 .اضيأ + :ح (اذه ) 8 .ليوحت

 .هرجولا :ش (هجولا) ١١ .يف وأ ناكم لك :ن أ ءل ( لك يف وأ ناكم) .هللا
 ١4 .اهضعب :ف «ش «ح أ (هضعب ) ١١ .انركذ :س ءف ؛(؟ ) ش «ح (هانركذ )

 «ح أ (هفك ) .-:ل (لاق) ١١ .لاقف :ف «ش «أ (لاق) .تلقف :ح ,أ ( تلق )

 .هفك :رطسلا قوفو ءهدي : ف ؛هدي :س «ش

 :ن ؛تاوتشلا :ش :ح ؛تارحسلا :1 ( تاربسلا ) ؟ .تاعمجلا :ل (تاعامجلا) ١

 يف ريثك ) ١١ .و-: ش ( هجولاو ) 4 .نونلاب يفنك : ف ( يفنك نيب ) ه . تايوتشلا

 نسح عبصإ يدنع نالفل ) ١١-١5 .ريثك ةغللا يف :أ ؛ةغللا نم ريثك يف :ل ( ةغللا

 .-:ل (ربخلا) ١ 4 .-:ح (نسح عبصإ نالف دنع يلو ) ١5 .--: س ء«ف ء«ش (و

 :افءام :أ «ل (امه اريثك ) ١7 .ملعي :س «ح (هملعي ) .فرعي :ح (هفرعي)

 .-:ل (هربو ) ١9 .لصوأ :س ءف ءش «ح ( لصو) .هنأ :ن (ام) ١8 .ام اريثك
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 ءف «ش ؛كلذب + :ح (دارملا) ؛ . هللا :ف ؛يبر :ل ( برلا)” .نم :ل ( يف ١)

 ٠١ .-:12ل (كلذو) 9 .امب :س «ل (امل) 7 .ادغ :ل (ادغر) ه . ىنعملا :س

 ١7 .عضو :ش (عضوف) .امأو :ن «ح (امأف) ١؟ .عوقو :ف «ح «أ «ل ( عرف )
 ١8 .يلع :ش «أ (نالف ىلع ) . برعلا :ف (ةغللا لهأ) ١54 .-:ل (ليوأت )

 ؛هلبإ ىلع نالفل برعلا لوقت ةخسن يف - نسح عبصإ يأ ةلمثأ ةقباس :ح (هلبإ)
 ٠١ .يل :ل (هل) ١5 . هيلع : سس ءف (اهيلع ) ١7 . يأ ةلمنأ ةقباس : ف ؛ةلمنأ :ش

 .همعن !ش «أ (هتمعن )

 (ركذ) ه .-:ل (هل) .نم :ل ( يف ) .هركذ :س ءف ؛ركذ :ش «ح (هوركذ)'*

 ال) 8 .هب :س ؟-: ش ( يف ) 7 .برغملاو قرشملا :س ( ضرألاو ءامسلا ) .لاق :ل
 :ل (يرأ) ١١؟ .هنم + :ف هب هنم :ح (هب) .انتملع ام الإ + :ح (انل ملع

 :س (هانبتر ) ١1 .اذإف :ش ؛نإو :ح (اذإو ) ١5 .تيروأف :ل ( تيرأف ١7) .ىأر

 :ةانيب

 ١) .-:ل (ةروص) .هللا + :ل (مهيتأيف) " .ركذ :س «ش «أ «ءل (تركذ 4

 ) (ليوأت ) .اهنم :ل (هنم ) 8 .و-: ش (اذامبو )7 . ىلع :ش ( يف ) ه .-:ل (انبر
 .ليوأت :س ؛ليوأتف :ل ( ليوأتو ) 4 .هليوأت :ش ٠١ ) نورظني له :ل ( للظ يف

 للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ . ١) ىنعم) . هنأ : ف ؛هنإ لاق :ح ؛-: ل (لاق هنأ

 .ءابلا ىنعمب :ش (ءابلا ١5 ) .هنوفرعي :ف ؛اهب هنوفرعي : ش (اهنوفرعي 1١5-1١

 ) .لعفلاو + :ل ( كلملا) 5 . ةروصلا يف هيلإ : ل ( هيلإ ةروصلا يف ١7 (قيلي ال)

 الش

 :س ف ح (امأف) : .ثودح :ن ح (ثدح) .ةروصلا :س «ن (روصلا) *

 (ريغ) .امأ :ح ؛امأف:أ (امأو ٠) .نيلوقلا : ف ؛ليوأتلا :ح (نيليوأتلا ) 5 .امأو

 (اهوفرعي مل ) .ةروصلا :س ءش «ح (روصلا ) 3 .-:ل ( كلذ ) 8 .ريغ ىلع : ل
 ٠١ .هودهعي :ح (اهودهعي ) .هوفرعي مل :ح ؛اهوفرعي ال :أ ؛اهنوفرعي مل :ل

 .ةينابزو :ف ؛ح «ل (ةينابز ) .ةروص :ش «ح ؛نم + :أ ؛نم روصلا :ل (روص)
 .امأو :ن ,ح (امأف) ١١ .اهتئيه :س «ف «ش ,ح (اهتآيه) .-:ل (ىلع)١

 .ربعلا :ش ؛لوقلا :ح (نتفلا ) ١8 .هب :ل (هيف) ١5 .ةروصلا :ل (روصلا) ٠

 «ف (الف) ٠١ .اهنم + :ح (عقي) .دقف :أ «ل ( دق ) .ايندلا :ش (ايندلل) 8
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 ضف كروف نب رككب وبأ

 75١ .كلذ بلاغلا :س ءف «ش «ح ( بلاغلا كلذ ) .نحن ا + : ش ( قلطي ) . الو :س

 .هل نبت مل ذإ : ف ؛هب نكي مل ذإ :ح (هل نبت ملو ) .هيلإ : سس ءش «أ «ل (اهيلإ)

 ١) لمتحم : ش ( لمتحيف ) .اذإو : ف ؛اذإف :س «ش (اذإ) .مهلوق :أ ءل (هلوق .

 .مهلوق :ل (هلوق ) ه .روهظ :س ؛روهظل :ح (روهظب ) ؛ .رظن :ل (رصب ) ؟

 ) :ن ؛ف (روصلا ) .رهظ :س «ن (رهظأ ) 1 .نوفرعي :س ءض «ش «أ ( اهنوفرعي
 (امب ) 1 .-:ل (هللا ) 8 .-: ش ( كلذ يف ) .اوتبثت : ف «ح (اونيبت ) 8 .ةروصلا

 .امنإ : ف ؛امم :ل 6 ١ ) .مهترصن :س ؛مهفرصت :ش ( مهتريصب ١5 (امهنيب ام)

 .نأ امك :ش ( نإ) .اهتيهام :ن ؛اهتيئام :ش ؛اهنيبي ام :ح ١١ ) :ل (روصلا يف

 .روصلاب :ف ؛روصلا :ش ؛روصلاو :أ ؛ةروصلا نم ١7 ) (اهنم ءيش ههبشي الو
 .-:ل ١9 .-:ل (نأ الو ائيش هبشي ) .ءيش ههبشي ال :ل (ائيش هبشي ال) 36

 ) .نوكت :ش (نوكتف ) .اوأر :ل (هوأر  5١.,وه + :س ءف ءش «ح (هنأ)

 ١ .هيف وه ام فالخب :أ ؛هفالخب :ل (هب وهام فالخب) ؟ .-: فيش (نبا) 4

 :ش «ح (هب روصلا ) 5 .ليحُي :ن ؛ليخي :ش ( لحي ) ه .اوملعا :ش (ملعا)
 .يهف :ف .ح ؛-:ل ( يه) 5 .الاحم :أ ؛ال لحم :ل ( الحم ) .ةروصلا ٠١ نع)

 .ةلقنلا :أ «ل ( ةئيهلا ) .اريبك اولع + :ح ( كلذ ١ ) رخآ هجو : ل (رخآ هجو اضيأ

 يه :ش (وه) .رخآ اهجو اضيأ : س «ش «ح ءاضيأ . 4 ١ ) هراهظإ :س أ (راهظإ .

  5.اراتس :س «ش (ارتاس) ١7 ) ىنعم :ف «ش «ح ( لوق ) . ىنعمب :ش ( ىنعم
 كذخف :ح ؛تردحم ىنا :أ( تردخف ) .لوق . ١7 ) .هيف :س ءف «ش (اهيف ١8

 .ثكمن :ف «ش ؛ثبلن :ح ؛سلد :أءل (تبثن) ٠١ :ف ح (هترفغم) +

 .اهنوفرعي :ف ؛هنوفرعي :ح (اهب هوفرع) .هملحو

 . ىلع :ش ( نع ) ه .لهأل : س ( لهأ ) ؛ . ظافلأ :س ؛يآ ظافلأ :ش «ح ( يآ)
 9 .ام وهو :ل (ام ) . ىنعملا :ل (طمنلا) .و:ل (نمو) 8 .-:1:«ل ( ىنعم )<

 ١7 . :ف ؛هيف-: س «ش «ح ؛هيف اضيأ :أ(اضيأ هيف ) ١١ .ربخلا :ش ( ثيدحلا )

 .ام :س أ (امم)

 ام ءادهإ ) ه . يبنلا + :س ءف (لاقف) .هتددبف :س ءف ءش «ح (هترذبف) ؛4

 6 .-:ل (هنم رجزأ انأو ) 7 . يبنلا :س «ف (هللا لوسر) .اذه :ش ( تذفنأ

 (هتفص) .نم :ف.ح (يف ١١) .نإف :ل (نإو ) .امأو :س ءف «ش «ح (امأف )
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 ثيدحلا لكشم

 (عون) ١ .امف :ل (ام) .هللا لاق امك :ح (هلوقك ) ١١ . ام ةفص :ن بام + :ش

 .نم + :ح (انعنم ) ١١ .-:س «ن (نوكي ) .كلذكو :أ ( كلذك ) . ىنعم :ح

 .تعمتجا :ح ( تعمجأ ) ١5 . صخشلا مسإ :ف ؛صوخشلا :ل (صخشلا )

 :س «ف «( ن نم عطقملا طقس ) ش ( قلخ يف ) * .انلق :س «ف «ش ءح (انيبر ١

 ٠١ .طلس :ح ؛هللا + :ف (؟ ( هطلس ) 5 .-:ل (وه) 8 .-:ل ( هيلع ) ه .قلخو

 امسج :1؛-:ل (اماسجأ وأ امسج ) ١7 .-:ل (أزجم ) ١١ .-:ح ( كلذ ليوأت )

 1 «ح (ةمايقلا موي ) .-: ش ءحو(دق) 1١ .اماسجأو

 هلوق نم) ١-5 .اضيأ + :س ف ؛ح (ليق) .كلذ نا:فو:ح (يه)١

 (لعف) ٠7 .امأو :س «ح (امأق ) 5 .يأ : س ؛يأ هتضبق هلوق : ش «أ ؛-:ل ( هتضبق

 (ةرشابمو ) .امتخ وأ :ل (امتخو ) ؟ . مهنيعأ ىلع : ف ؛( ؛ل ( مهنيعأ ) . هللا + :ل

 :ل (هرمأ) ١١ . :ش ءامب :1 ؛امم :ل (امل) .ةسامم :أ «ل ( ةسرامم ) .ةرشابم وأ :ل

 (كلاملا ) ١٠5 .-: ش ( ىنعم ) ١1 .هنأ :س ( كلذ نوكي نأ ) .-: ل ( كلذ 1١7) .رمأ

 :ل (لمحيف ) . يذلا هوجولا :أ ؛يتلا هوجولا :ل ( يذلا هجولا ) ١17 . كلملا :ح أ

 (ةبسن ) .فراعتملا : ف ( ملاعتملا ) ١8 .-:ل ( كلذ ) . لمتحيف :ش «أ ؛لصحيف

 .رحا :ل ( ءازجأ ) 5١ .هرمأ امب :ح (هرمأب ) ١9 .هيبشت :ل

 :ح ( يذلا ) .هوجولا كلت :ف .ح ؛هجولا :ل (هجولا كلذ ).-: ف ءح (نأ١

 :ح (لكو ) 5 .هيف ركذ :ش ( يف ركذ ) 4 .هنكلو :س ؛اهنكل : ل ( هنكل ) ؟ . يتلا

 :ح أ «ل (اهرييغت ) ١؟ .هانعمو :ش ؛هانعمف : ف ,ح (هانعم) 9 .لك جرخو

 . ةروكذملا + :ف «ح (ةدملا) .هذهو :أ (هذه ) ١١ .هنم :ل (ةئيه ) ١ 5 .اهريغت

 :ل (مدآ) .رييغت :ل (ريغت ) .هيف :ل (اهيف ) ١0 .ربخلا اذه :ح (ربخلا) 5
 . ةئيطلا

 :ح ؛-:س أ ,ل (غاس) .نم :ف(ح (يف) ؟ .امأو :فعءشءح (امأف)١

 (لعفلا ) 8 . تقلخ امل: ش ( تقلخ ) .وه : ل ( دارملاوه ) 5 .-: ش ( هنأ ) © .غئاس

 .هتقلخ : ف ؛اهقلخ :ل ( هقلخ ) . (اذك ) هتكئالملا :ل ( هتكئالم ) 4 .لوقلا :ش

 .وح: ل (هرمأو ) .نيضرألا :ف (ضرألا) ١١ .ةكئالملا :س «ح (كالمألا) ٠

 ١١6 .-:ش (نوك) ١5 .نوكيو :ل (نوكيف) ١١ .اهطلخي نأ :ش (اهطلخب )

 .كلذك :ف ح (كلذل)
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 1 كروف نب ركب وبأ

 ١ ل (ثداح ) 8 .امهلعج :س أ (اهلعج ) ه .نيميلا :ف «ش «ح (نميألا) 1:

 لعفلا :ل (ريدقتلاو هل لعفلا ) .-: ف «ح (هب ) .هل + :ل (مكحلا) 4 .اثداح

 .هل-:ف ؛هل ريدقتلاو ٠١ .نوكيف :ل (نوكيو ) .و: ل (ضعبو) ١54 (قراف)

 .اهدحأف :س أ ؛و-:ل (اهدحأو ) .قرافو :ح ١5 ) هيف ناك ) .اهنأل :ش (هنأ

 . لمتحي :س «ح «ل ( لمحي ) ١5 .--:ل (هب ) ١8 .هيف نكي مل :س ( لاطبإ

 نأ لمتحيف :ش ؛نوكي نأ لمتحي :أ(نوكي نأ) .لمحي :ش (لمتحي) * :

 :ش (اهزيمو) .اهقلخو :أ(اهقلخ ) 4 .هانعم :ف «ش «ح (ىنعمب ) .نوكي
 7 .نأل :س (ناك ) ” .نيمب :ن ءف حا (نمير ه .امهزيم :فوبامهزيمو

 ( دلي ) .يأ :ش ( نأ ) 5 .لعجي :ح «أ ( لعج ) .اهطلخ :ش «ح «أ (امهطلخ )

 ١؟.دحأ:ل(ىدحإ)١٠ .نمؤملا دليو :ل(نمؤملاو) .دلوي :ف «ش «ح

 ( ةيرذلا ) "١ .اندافأ : ل ( اندافأف ) .نيقيرفلل : ل ( نيقيرفلاب ) .اقشلا : ل ( ةواقشلا )

 ؛هتقلخ نم : ف ؛هتقيلخ نم نيفلتخم : ح ؛-:ل ( هتقيلخ نم ) . هتيرذ :ف «ءش «ح

 ١١ .نيزيمتم :ل ( نيزيم ) .لثم :ل (لاثم ) ١5 .هتقلخ نم نيفلتخم :س

 هانركذ :ش ( ناكو انركذ ) .اذإو :س «ش «ح (اذإف ) ١ .ةزيمم :ف «ح (ةزيمتم )

 .ةدئافلا هيف : س ( دئاوفلا هنم ) . ناك

 (تدذخأ لاق ) ” .ةصقلا : س ءف «ش «ح ( ةظفللا ) ؟ .-: س ءش «ح (لثم ١)

 (ربخلا ) . يخلبلا + :ف (عاجش ) ٠ .هللا :ف (يبر ) .تذخأ لاقف :س ءف «أ

 :1 ل (للعف) « .اسلدم ناك :ح ( سلدم وه) ” .ثيدحلا :س ءف «ش «ح

 7 .ليق :س ءف «ح «ل (لبق) .اذإف :ل (اذإ امأف ) .لعلف :ن ,ف ,ح ؛لاقف

 .نم : ف ؛اهيف :ل (اميف ) ..-:ل (ارمأو ) ٠١ .اهانركذ :ف ءش «أ (انركذ )

 +:ح (كلملا) ؟ .هراتخا ناك ام :ح (هراتخا نم ) .تناك :س «ل ( ناك ) ه

 .دق ينإف يأ :س ؛دقو :ش ؛دقف :ح ( دق ) 7 .-:س «ش «ح (يأ) .ةردقلاو

 :ح ؛رثآف :س ءف ءأ (رثآو) ٠١ .مهتبجاوو :أ ( مهتببحأو ) .-: ش ؛ح ( ينأ )
 (هيلإ) .تفيضأ :أ ءل ( فيضأ ) ١١ .ةكرحو :ش ؛دوجو :أ ( هوجو ) .هللا رثآف

 .رمأ :ف ( يف يرمأ) ١١ .هل قفر :س ؛هلوق :ش «ح (هل قفو) .هللا ىلإ :ح

 ١7 .-:12ل (لوقي ناك هنأ ) ١5 . -: س «ل(هل) ١ .هراتخا :ن «أ (راتخا)

 ضيعبتل : ح ؛ىرجمو ضعبتملل : ل ( ئزجتمو ضعبتمل ) .اراسي :ف «ش «؟ (الامش )

 يف :ل ( كلذ يف اضيأ ) ١9 .لوسرلا : ش ( يبنلا ) .نايعأ : ل ( رايغأ ) ١8 . يزجتو
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 ثيدحلا لكشم

 +:ش (انفرع) ؟١ .الامش :س «ح (اراسي) ٠١ .-:ن ءاضيأ :ْش ؛اضيأ كلذ

 .فصو :ح ( فصوي ) . فصوي : ف ( فصو ) .هيف :س ( اهيف ) 7١ .هللا لوسر

 .امهيف + :س (هب)

 ح( 0 ج 0 1 ١ نايب : ١ ناسل ) ” .ركشلا نايب :ف «ح (ركشلا ناسل) ؟ :
 (اطح ) .نأو :ح (نأ يف ) 5 .همعنب + :س ( عوفنم ) .هتنم : ف ؛هّنم :ل ( هننم )

 (هللا ) .-: ش ؛ىنعم : ف «ح (هلوق ىنعم )7 .اظح :ح ؛اطخ :س «ف ءش ل

 ١ .نأل :ح ( نأ ) .لضفلا :ح ؛ليضفتلا :س «ش «ل ( لضفتلا ) 8 . برلا :ح

 «ح (هفلخم ) ١؟ .حدمي + :ش «ح ( قدزرفلا) ١١ . فالتخا :1 «ل ( بالتجا)

 :ل (ءاحس ) ١4 .ربخ ركذ :س «ش« ح (ربخ ) ١7 .ةقلخم : ف ؛ةفلتخم :ن

 :ل (هللا اياطع) 1١-١5 5 .هانعمو :ل (هانعم) .اهصقني : ف (اهضيغي ) .اخس

 «ح ؛لاق :ل (لاق نيح ) .داوملا :ل (رارملا) . اهضمني :ل (اهصقني ) ١١ .هاياطع

 .-:ف ؛لاق ثيح :ش

 (يورو) .امهيلك :س ؛امهيتلك :ح (امهالك ) ؟ .ٌثاوه : ش ؛نإف : ف«ل(نإو)١
 تاذ ) . يبنلا :ش (هللا لوسر ) ” .ربخ :ل (ربخلا) .يور امك :ن ؛و:ش أ
 ءالوأش يف اذك ) ربخ ركذ :س «ن «ل (ربخ ) 8 .-: س «ح (لاق ) .اموي :ش ( موي

 :ل (رامضإلا ) ١١ .-: ش «ل (هانعم ) ١١ . ىلع :س (نع) ٠١ .(تححص مث

 .راصتخالا

 .دارأ :ح ( داري ) .مهلوق :ش (هلوق ) .لاق :ش (لاقو ) 4 .-:س ءح (هللا) ؟

 (ليلجلا ) . لح ا :س «ح ( لح اب ) 8 . ينم : ف ( يدنع )1/ . ةعفرلاو : ش ( ةعيفرلا )
 .لف ءش أ (ركذ) ١١ .-:ش (اذه) .اذإف :ل (اذإو) .ليمجلا :ف

 .هنأ ؛ح ؛ناك الاإل ( نك .امهدحأ :ح (اهدحأ١ .نيهجو :ح (هوجو)١

 .ناكف :ح (ناكف ) .-:ل ( لجرلا) ١ .اعيش :ل (اببس) .هقلخ :أ «ل (هلعج)

 أ .ل(هدنع)8 . ملتسيف :س ؛ملتسيل :ح ( ملتسي ) .دوسألا + :أ (رجحلا )

 ١١ . ىنعم : س ؛نوكي :ح ؛هانعم :ل ( ىنعم نوكي ) ٠١ .اناميإ مهللا : ف (اناميإ)

 ل: ش ؛ح (هب) ١7 .وه ذإ :س (وهو ) .هفاضا :لوصألا عيمج يف ( ةفاضإ)

 . لصحيل :ش ( لصحتف )
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 .دحأ :ل(ىدحإ).و:ف(«ءشءح (مث )؟ .ركذ باب :س؛:ف(ءح (ركذ)١

 (هتالص) 8 .دكأ :س (اودكأ) .-:ل ( لثم ) .زوجي :ل ( يغبني ).و :ف(مث )'*
 ف يف انه نم ؛نيموي يف + :ل ( تاومس ) 4 .يأ :ح (اذإ) .هتاولص :ف «ش

 .امأو :ش«ح (امأف) ١١ .غرف اذإ :ش (غرف) ٠١ .نيتحفص وحن يف ضايب
 ادبأ :ل (ادبأ امئاد ) ١ .هب دارملا نوكي :ح (دارملا) ١ .اهدحأ :ل(امهدحأ)

 ١١ .-:ل (هلثم لاقيف ) .وحن + :ل ( ىلع ) ١4 .ةملكلا :ح ( ةظفللا ) .امئاد

 .العف :ل (لعف ) .ناسنإلا لعف :أ «ل ( ناسنإلل ليق ) .اذإ :ش ؛اذإو :ح (اذإف )

 .نولوقيف :ل (لاقيف) 5

 ١ .غرفي نم :ح ؛غرف مث :ل (غرف نم ) " .ىقلتساو :س «ح (ىقلتساف) ”
 ) هنأ ) ؟ .ءاعدلا كلذ :أ ( ءاعدلا ) 8 .يذلا :ش ( يتلا ) ؛ .قلخي :ل (هقلخي

 :س ( ءيش ىلع ) .ءيش ءاقلإ : ش ؛هنأ-: س «ح ؛ءيش ءاقلإ دارأ :أ ( ائيش ىقلأ +

 .دارأ امك ١١ ) .نيقيرف :س «ش «ح (نيتقرف ١7 ) .اهنم :س «ش «ح (مهنم ١9
 ) .اهوحنو + :ن ( ةنحناو ) .ةربخلل :ح ( ةربعلل ١7 ) .ةريبكلا :ل ( ةريثكلا ١8

 ) ؛؟كلملا لعف :ل ( كلملاو لعفلا ) .هيبشتلا :ل ( ةبسنلا ) .امأو :ن «ح (امأف

  6.لعفلاو كلملا :س ؛كلملا (ضايب ١5 نع) .امأو :س «ش «ح (امأف)
 .عضو نم :ل ( عضو ٠١ ) ف يف ضايبلا يهتني انه ( بتكلا يفو ) .-:ل ( ملعلا .
 ١ .مهنأب :ح ؛مهنأو :ل ( مهنأ ) .ملسو هيلع هللا ىلص + :ش ( قداصلا) ٠7

 ) ,.-:ش ؛اذه نأ :ح (هذه نأ ) .هاتعم : س ؛هانعم نأ : ف «ش «ح ( ىنعم 55

 . مظعملل :ح ( ميظعلل ) .هيبشتلا :ح أ «ل ( هبشتلا )

 ( ىوتسا ) .-: ف ءأ ( ضرألاو ) ” .ميكحلا :ش ( مكحلا ) .قيقحت :ح (ققحي : ١)

 تس أ نم تطقس انه نم (انقلخ ) .لزنأو :ح «ل ( لزنأف ) 4 .شرعلا ىلع + :ح

 (ريسفتلاو ) ٠١ .يرادلا :ف ( ينزاملا) 7 .اذه : ف ( كلذ امنإ) 5 .ابيرقت تاقرو

 +:ن(هجو) ١9 .-:س ءف (هنأ ١١) .ملعلا :ف «ش (لقنلا ١١) .-: ف «ح

 .رخآ

 ( ىكحي ) 5 .-:ش ( هجيرختو ) ؛ .-:ح ( كلذ ليوأت ) " .-:ح (اضيأ هيف : ١)
 (لاقو ) ١ .مدقتملا :ح ( ميدقلا ) ١5 .وه + :س ءف «ش «ح ( هنأ ) 8 .ىوري :ش

 برل لص :ح ( ذختاو كبرل لص ) ١ 4 .نيميلا :ش ( نميلا ) .و: س ءف «ش
 . كالومل لص باوصلا + :ح (للزلاو ) .ادجاو نكت مل نإ : س ؛ذختاو شرعلا
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 : ف «ش «ح ؛هنانسأ :ل ( هبابسأ ) .تحبصأف :ح ( تردوغف ) * .هبر :ح (هب)١

 :س «ل (قلاح ) .ةضف نم : ف ؛ةضفرُم : س «ش ؛هصف نم : ل ( ةضقنم ) . هباسنأ

 (كلمل) .ةنس :ف ؛ىشن :ش ؛ًأشن :س «ح (أنبش ) .لذ :س «ل (لز ) 5 .قلاخ

 :ح (نع) ١١ .رانلا-:ح (رانلا ئلتمتف ) .لضفلا :ش (لعفلا) 8 .كلمب :ح

 ( كلذك ) .رافكلا :ح (رفاكلا ) ١ .-: س «ش ؛ح ( ىلإ ) ١ 4 .نع ردص : س ؛نم
 . هتعيشب : س ءاف («ش ( هتعيش )8 .نم اسنج : ف «ح (سنج ) . كلذ :ش

 ؛:س ؛ح ( نيربكتملاو ) ١ .نكمأ اذإ + :س (رابجلا) . كلذكو :س (كلذكفر ١
 :س 2ف 22ش ءح (ثيدحلا) ًّء وتس اف ش «ح (ملو) .نيربكتسملاو :ش

 8 .وأ :س ءف «ش «ح (امإو ) 7 .اهانركذ :ف «ش ,ح (انركذ ) ه .ثيدحلا اذه

 :س ءف «ش «ح (اودشنأ) ٠١ .هنم :س «ح (اهنم ) 9 .ةريبكلا :ح (ةريثكلا )

 .تلاق :ش ( لوقت ) ١5 .نينامفلا :ل (نيناميلا ) ١١ . دشنأ

 ؛نيب امم :ح (نيبي امم ) .-:ل ( غلبت ) " .اضيأ لاقيو :ح ؛لاق :ل (اضيأ ليقو ١)

 و .اذكه :فءش؛:ل(عاذك)* .لوطلاب :ل ( عارذلا لوطب ) ؛ .نيبتي :ش

 + :س ؛اريبك اولع كلذ نع ىلاعت + : ف (هتفص يف ) .مهوي :ش (مهوت نم )
 ١؟.ام:سو؛و:ح ؛:ل(عاموهو) ١١ .هرهاظ + :ش(مهوي)١٠ .ىلاعت

 ١6 .نم :ل (رم ) ١ 4 .رانلا يف + :س ؛(ن نم عطقملا طقس ) ش «ح ( يتكيطخ )
 .لاق رميف لاق :س ؛رميف لاف :ف (لاق رميف)

 ١) كسفن :ش ( كسفنل ) . كلأسأ : ف «ح ( كلئاسأ ) ” . هليوأت :ل ( كلذ ليوأت .

 .هلوسرو + :س ف ( هللا يدي )17 .أرجأ : ن ؛ىرحأ :ش ؛(؟ )ادحا :ل (ىدجأ)

 ٠)أي( .كتبساح :ل ( تبساح ) . ينإ :ف ؛ينإ + :ل ١17 ) :ن «ل (فاخ

 .ةلئاسملاب :س «ف «ش (ةلأسملاب ) . ىنئدتباف :ش (ئدتباف ) . فاخأ 6 ١ ) فاخف

 :ل (يذ) 18 .كل + :ف ءش ( كلذب ) .-:ل (ةمحرلاو ) 6١ه .-:ل ( كلذ لثم

 .(؟ ) هفلخالا : ش (ةنكمألا) 19 .اذ  7١مكنيب :ش (اننيب) .

 (هيف فرعلا ) / . نأ: س «ف «ش ( مهل نأ ) ه .هانركذ :ف «ش «ح (انركذ)'“

 / .انلمح امف :ف ؛هتلمح ام ناك :ش (هانلمح ام ناك ) .فرعلا يف : ف «ش
 .هب:ل(اهب) .اممنل 8 .لطبم :ل ( يلطبم ) .بهذ :ف ,.ح (تبهذ))

 .هيبشتلا هرهاظ مهويو + :ف «ش «ح (ليوأتلا ) ٠١ .امب :ف ءام :ش ءح (اممر

 .نيلجرل :ل (نيلجر ىلإ ) ١7 .ثيدح يف + :ف (ىور)١
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 7 كروف نب ركب وبأ

 :س .ف ءش ؛كحضي :ح (اكحاض)) ه .هنإف :ل (هنإ) .-: ل (ءامسلا ىلإ ) ١
 «ل (هنأ ملعي ) 5 .هبجعتو : ف ؛هبجعت : ش ؛بجعي :س «ح (ابجعت ) . كحضف

 + :ن (ءاش ) .-:ش (وهو ) .-:ل ( ةمزهنم ) 5 .هنأ ملع دق : ف ؛-: س «ش

 .ريمع نب يدع :س ءف «ش «أ ؛ريمع نب ديبع :ل ( ةريمع نب يدع ) ١١ .هللا
 يور امو نيترم ةليلو موي لك يف كحضي :ل (لاق ) .هنع :س ءف ءش (هنأ) ١
 .أ-:ش (كحضي 1) ١4 .كحض :س «ف ( كحضي ) .لاق مالسلا هيلع هنأ

 .مل :ش (نل) .لاقف :س ءف ءش (لاق)

 هد 4 .-:س «ش ( كلذ ) ؛ . ىنعم :ل ( ظفل ) * .هللا كمحر + : ف (ملعا) ؟

 (ريشكت ) .-: ف ؛هل : ش (هب ) © . دحاو ىنعمب : س ءف «ش ؛ح (ادحاو ىنعم )
 ؛رغث :ف ,ح (رغف) 5 .لجرلا : ف ءش (ناسنإلا) .رشك :س ؛رشككت :ف «ش

 9 .قتفنا :س ءف «ش «ح (قشنا) 8 .عضو :ش (عقو) .(اذك )رتغف :س
 .كلذكف : ف ؛كلذلو :س ءن «ل ( كلذكو ٠١) .نولوقي :س ءش «ح ( لوقت )
 ( تابنلا ) ٠5 .اهيلاع :ح (اهيراع ) ١7 .لاق :ح ( دشنأ ١١) .لاقام :ف(لاق)

 .رونلا :س «ءف «ش «ح (راونلا) .اهيف + :ح

 لوق + :س ءش ؛-:ح (اضيأ ) .كلذ ىنعم :س ءف «ش ؛ح ( ىنعملا اذه ١)
 :س ؛-:ح ( لئاقلا لوق ) ” .ضورلا :ح (ضرألا) ” .لئاقلا لوقل + : ف ؛لئاقلا

 :س ؛-: ف «ش (اودارأ) 7 .هنم + : ف «ش ؛هنم رهظ :ح (رهظي ) ه .لئاقلا لاق

 ١٠١ ,بن «ل ( كلذك ) .هرتس :س «ل (هرتسي) 9 .-:س «ل (اذه) 8 .دارأ

 «ش (ريشكت ) ١1 .ايناث :س «ح (ابئات ) ١7 .يفو :ل ( يف ) .زربأ :ح (نع نيب )
 (رقتسملا ) . متكنملا : سس ءف «ش ؛موتكملا :ح ( متتكملا ) 188 .رشكك :س ؛رشكت :ف

 . لضفلا :س «ف «ش ؛لعفلا :ح (لمعلا ) .روتسملا :ح

 ١ ) .لولحل :ح ؛ولحب :ل ( لولحب ) .ريغتلا :س «ف «ش ؛نينيعلا :ح (رييغتلا ١

 ) ل5 .ةنابإلاب :ل ( ةنابإلا) . -: ش (زوجيو ) .حصي :س ءف ؛«ش «ح (حلصي
 ) :ل (اذإو ) 7 .رش الو ريخ اهنم ىجري : س ءف «ش «ح (ارش الو اريخ اهنم ىجرت

 .هتنم :س ءضف «ش (هننم)٠ . هلوقب :ش «ح (هلوقف) 5 .اذإف ١١ ) :ح (رتتسي

 .رتتسا : ن ؛رتس : س «ف «ش ؛رتسي ١) .فصو نم :ل(فصو ١7 (لمحي)

 .لمتحي :ل ١5 .-:ل (امم) ١١ .رمع :ش (ورمع)
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 :ل (ام ) ؛ .-:ل (ورمع نب هللا دبع. . .هعفري مل ) 17-7 .رمع :ش (ورمع) ١
 يفر 5-7 . كيقسو نع :ف ؛«ش ؛كقسو نم :ح ( كيقسو نم) .امم :ن ءامب

 . لثم يف : س ؛لثم ىنعم ىلع : ف ؛ ىنعم لثم يف : ش ؛ ىنعم يف :ح ( لثم ىنعم
 :ل ( ووري ) .-:ل ( لض نم ) 8 .مهف :ف «ش (مه) . ىنعم + :ل ( ىلع )0
 :ل (ىأر) ١8 .-:ل (امل) 5 .نوري ام :س ؛نوري :ن «ف ؛ىوري :ح ؛نووريو

 ١١ .نيعارذلا : ف «ل (ناعارذلا) 5 .اذإف :س ؛نإف :ح (اذإو) ١١ .ىأرف

 ام ) ١17 .ركنتسمب : س «ش «ح (ركنمب ) .نيعارذلا :س ؛نيعارذلاب :ح (نيعارذ )

 ( هقلخي ) ١8 .تاثدحملا ءاشنإو :ح ؛-:ل ( تاعرتخملا ءاشنإو ) 117-18 .-:ل ( يف

 .قلخي :ل

 هئازإب :س ءف «ش «ح (هئازإب افص ) ؟ .-: س ؛افص-: ح (افص ةكئالملاو) ١

 (لوقي ناك ) .جوزت :ف ؛حورب :ح (حورت ) 5 .امأو :ف «ح (امأف) * .افص

 .-:ل (كلذ دنع) ٠١ .ربخب :ل (ربخل) .امك :ل (ام ريظن ) 9 .ناك-: ل

 «ح (لاؤس ) ١5 .-:ل (هل) ١١ . كرحت : ش (لوحت ) ١١ .مهفرعف :ش ( مهفرعي )
 «ش ( فاضي نم ) ٠١ .-: ش (رئاس ) ١5 .لئاق لاق :س (ليق ) ١7 .-: ف ء«ش

 .زوجي :س «ش «ح (زيجي ) 71 .-:ش ( فصويو هيلإ) .فاضيام :ف

 ١ ) ؟ لعفلا :وأ ) لقعلا : ل ( هل لوقعلا ) .هتزاجأ :ش ( ةزاجإ) ؟ .نم :ل ( يف (
 (هنم ) .عرشلا رظح : ف «ش ( ةعيرشلا ترظح ) . فصولاف :ش ( فصولاو )1 .هب
 (كلذلو ) ه .!نم طقاسلا عطقملا يهتني انه ( لقعلل ) ؛ .و :س «ح (وأ) .-:ل

 :ل ( همهفتف ) 4 .ام :ف «ش (ام) 7 .-:ش (وه )  .كلذلف :س ءف «ش «ح

 كلذ مهفتف : ف ؛هملعاف . ٠) ليوأتلا يضتقي امم + :ف «ش «ح (رخآربخ

 ؛هانعمو هليوأت يف :أ ؛هليوأتو هانعم يف : ل ( هانعمو هليوأتو ) .هيبشتلا هرهاظ مهويو

 .:ن ."١ .كالف :أ«ل(انالف)  1١5ق «ح (هتيقس) .نالف :1 ل (انالف)

 .لوقيف لاق :ش ؛لاق-: ل (لوقيو لاق ) 15-17 .هتيقسأ ١7 ) لاق : ش ( لوقيف

 .لوقيف

 تملع امأ :ح (كنأ امأ) ١-5 .نالف :ل (انالف ) .لوقيف لاق :ش (لوقيف)١

 (كنأ ام () .رابخألا هذه :ل (ربخلا اذه ) ؛ .هتمعط :ل (هتمعطأ) ؟ .كتأ

 (هفاضأو) 5 . ةراشإلا :س ءف (ةراشإ) .امأو :ف ,ح (امأف) ه .امأ:شو:ل

 :ل (هلثم ) ١١ .نوبراحي :1( نوداحي )4 . هفاضأف :س ء«ف «ش «ح ؛هتفاضاو :ل
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 نأو :ف ؛براحي وأ :س «ش ( براحيو ) .نأ وأ :ش (نأو ) ١:.اذهلثم

 هذهف :ل ( ةقيرط هذهو ) ١8 .-:ل (هنأ ) ١ .امأو :س «ح (امأف ) ١5 . براحي

 . ةقيرطلا

 .ح أ ( انركذ ) .اذإف : ل (اذإو ) 5 .هتيحان :1 ( هتحاس ) ه . هللا لوق :ل (هلوق) ١

 ربخ ) 5 .هانلق : ف «ح (انلق )8 .ايهانتمو : ف «ح (ايهانتم )  .هانركذ :ف

 .هيبشتلا ( هرهاظب : ف ) هرهاظ مهويو ليوأتلا يضتقي امم + : ف ءش .ح (رخآ

 .ركذإ:فءش(فىور)٠ .-:ف ؛هانعمو هليوأت يف :ل (هانعمو هليوأتو )

 .وندي :س ءاف (ىندي) ١١ .-:س «ل (هل) ١١ .رمع :ش (رمع نب هللا دبع)

 . له لوقيف فرعأ بر :ل (له) .هل + :ش (لوقيف ؛لوقيف) 1+

 ١ كلذ ليوأت :ل (هليوأت ) ؛ .قئالخلا :!(داهشألا) ؟ .مويلا + :ن (كل) . 5

 ) اف أ ( هتامارك ) 5 .يأ :ش (هنأ ) .نمؤملا :س ( دبعلا ) .وندي :س «ف (ىندي
 هللا ءادعأ :ل (هءادعأ) 8 .و-:ش ءح (اذهو ) .-:ل (هفطلو ) . هتمارك : س .

 .ةبترلاو ةجردلا : ن ( ةبترملا ) .كلذ ىنعم :ن ( كلذب ىنعي ) .هللا نم :ل (هنم

 ٠) ش (هيف :-. ١١ ) (اهرخاوأو ) .املاع :ش ( املع ) .هنم مهبرق : ل ( مهنم هبرق
 .اهرخاو :س «ل ١ .امأو :س «ف (امأف) ١7 ) :اف ؛عسوت :أ «ل (عسوتف

 .عسوتمف ١4 (دبعلا) .وندي :ف (ىندي ) .-:ش ( كلذ ) .اذإف :ش (اذإو)

 .-:ل  5١.امأف :س ءف «ش (امأو)

 “٠ .اذإو :ف «ح (اذإف) ه .ركذف :ش (ركذ دقف ) " .هريفوت :ن «ح (هرفوت ) ؟

 .يتمحر :ل (هتمحر ينإ) 8 .زئاج :س ؛يراج :ف ؛(؟)رئاح :ل (راج)

 ؛( اذكر لت :ل (لوأت ) .نإو :س ءف «ش ؛ح (نإف ) . فطعت :ل ( تفطعت )

( عبصإلا) ٠١ .اولعج :ل ( لعج ) 4 .لوت :س ؛لؤي :ن ؛لوأتي :ف ؛لوؤي :ش ءح
 

 ؛؟تطبض :ل (طبض) .-:ل (هيف) ١5 .دصعب :ل(هضعب)١ . عباصألا : ش

 :س «ش أ (هللا ءاش نإ هملعاف ) ١ . يتلا :ل (يذلا) .كلذ + : ف ءش «ح

 :ن ( هانعم) 15 .هليوأتو : س ( هيبشتلا. . .امم ) ١5 .: ف ؛ملعاف :ح ؛هملعاف

 .نمم :ف «ح (ام) ١7 .ارابخأ :ش أ «ل (رابخأ ) . ىنعملا اذه

 ل (وه أ) 7 .لهأ-: س «ل (ناسللا لهأ) 5 .هيف :س ؛هب :ف «ش «1 (اهبز ه

 : ف ؛لصأ :ح ؛ىنعم لصألا :1 ( ىنعم لصأ ) 8 .وأ:ش(مأ مأ).وه:س(ءف
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 . ملعتسي : ف ؛هملعتسي :س «ح «ل (هلمعتسي) ١ . ىنعم يف لصألا : س ؛ ىنعم

 «ح (ةبترلا ) .بلق نم :س «ف (بلق يف ) .كلذل :س ء«ف ( كلذك 4

 «أ ل (هردق) مالعتسا :س «ح (امالعتسا) .-: ش (هللا) 8١..ةبترملا :ف «ش

 :ش ( ميظع نأشلا) . -: ش (وه) ٠ . تراشأو :ح «ل ( تراشأف ) .هتردق :ش

 . عيفر نأشلا ميظع

 نع) 07 .متنمأ :ف «ش أ «ل ( متنمأء) ؛ .-:ش (ىلع) .-:ل (نأزجي) ١
 .يفتكي :أ؛ىدكس :ل ( يفكي) 4 .كلذ دنع :ف ؛كلذب :س ءش (كلذ

 هليوأتو + :ش «ح ( ىنعملا) .ربخ ركذ :ش «ح (ربخ ) ١١ .روهظب :ل (روهظ)
 (هركني ) .هللا لوسر :ش ( يبنلا) . اذه يفف : ف «ش «ح (اذهف) ١5 .هانعمو

 ١1 .وهو :س ؛اذهف :ش (اذهو ) .لاق :ش ( يبنلا لاق امنإ) ١5 .ركني :ف «ح

 . ضرألا ىلع :ح (اهقوف ) .رهشأ ةعبرأ + :ش ( ضرألا يف )

 .دودمم :ن ءف ,ح (ادودمم ) 4 .متنمأ :ف «ش «أ «ل ( متنمأع) ليق :ح ( انلق ١)
 هعم)  .اذإو :ل (اذإف) ه .ناروصقم :ل (نأ وهو اروصقم) . يه :ل (وه)

 :س ؛لاق نمو : ف «ش (هنإ ليق اذإف ) 4 .هعم ءيش : ش ؛-:ح ؛ءيش :ل ( ءيش

 :(؟1)9 ل (زيحتلا) ١١ .متنمأ :ف «ش ءأ «ل (متنمأء) ٠١ .هنإ ليق اذإو
 «ش «ح (ربخ ) ١٠١ .هانلق :س «ش (انلق ) ١1 .لحماو ناكملا :ح ( لحنا ) .زييحتلا

 -:ل (ام) .ام :أ «ل (ام ) ١5 .هانعمو هليوأتو + : ش «ح ( ىنعملا ) .ربخ ركذ :س

 ١9 .هءاجف : ف ؛ءاجو :ش «أ (هءاجو ) .لاق انبر : ف «ش «ح (لاقف انبر) ٠

 .لاقف + :ح (هلأسف )

 :ف «ل (يجلثلا) ؟ . كلذ ليوأت :ح (هليوأت ) .نايب :ف 22ش ء.ح(ركذ)١ 5

 وأ ناكم يف ) "< .نأ يف لوقلا :1 ؛نأ :ل (نأب لوقلا ) ه .نا :ل (نأب ) . يخلبلا

 8 .ناكم يف وأ ناكم لك يف :ف ؛ناكم وأ ناكم لك يف :ل (ناكم لك يف
 .نهيف : ف ؛-:س «ش ؛يف :ح (امهيف ) .-: ل ( يه) ١١ .حلصي :ح (حصي )

 .حلصي :ل ( حصير .هللا :ح أ ( هلل ) .:ح ؛اهنأ ال :س ف «ش أ (امهنأ ال)

 (مكنبلصأل ) ١8 .برغلا. ..قرشلا :س ءف «ش «ح ( برغملا. ..قرشملا) ©
 . متنمأ :ف «ْش 1 «ل ( متنمأع) ١9 .مكنبلصألو :س ءف

 7 .هلوق + :س ؛-:ف «ح (ءارعشلا ضعبل ) .وه + :س ءفءش(«ح(يأ)5

 .اعذجأب الإ نابيش تسطع الف + :ش ( ةلخن ) .اومه : ف ؛مه :س «ش «ح (مهو )
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 (انلوق)١١ . سيل : ف ؛ءيشب :ش «أ ( ءيشل ) ٠١ . : س ءف ؛هيف :أ(هب 3

 (اهب)١١ .اهيلع :لعاهل) .هنأ :ف «ح «ل (نأ) .ىلاعت هلوق :س ؛هلوق :ف

 ١8 .رخآلا :ل (ثلاثلا) .عنمبي :ل(عنتمي) ١7 .هنأ :ف(نأ) ١5 .-:ش

 .و:س «ف «ش ( صاصتخالاو)

 (هدهاوش ) ١ .نيربخلا :أ (نيفرحلا ) .انيرأ :س «ح «ل (انيأر ) .-:ل (لثم) ١
 5 .-:ش «ل (لثم ) .امهقوف :ل (اهقوف ) ه .-:ل (لاقي نأ ) ؛ .هدهاوشو :ل
 .متنمأ : ف «ش «أ «ل ( متنمأع) 8 .انلق :ش «ح (انلقف )7 .قلطأ :ش ( قلطن )

 (ام) ١١ .هجوب ىنعملا :ح (هجولا ) . ىلع :أ ءل (نع) ٠١ .هنأو :ش (و
 ١17 .-:س ءف ءش حج (هنم) ١7 .قالطإ ىنعم :ف «ح «أ ( قالطإ) .-:ل

 ربدي :ل (هربدي ) ١5 .نالف نإ :ل (نالف) .: ل ( ىلع )4 .هل + :ح ( سامم)

 -:ح «ل (كلذكو ) ١8 .اديز :س «ل (ديز ) ١07 .هومتركذ :ل ( تركذ) .كلذ

 .لاغتشال :ل (لامعتسال)٠ .حلصي :ف.«ح (حصي).-:ح«.ل(ام)9١.و

 . يخلبلا :ف «(؟ ) ل ( يجلثلا) .لوقلا :ش (ردقلا) ١

 (هنأ ) ١ . هليوأتو : س ؛هيبشتلا هرهاظ مهويو + : ش «ح «أ ( ليوأتلا يضتقي امم ١)

 شبشبتي ) ا .ال لاق هنأ :س «ف «ش «ح (ال) ” .ضئاق :ش ( ظئاق ) ” .-: ش

 ( مهبئاغب ) 4 .نيح :ش «ح ءأ ( ىتح ) .هب :ح (هيلإ ) . هللا شبشبت :س «ن (هللا

 .-:ش (اهب ) .هللا لوق :ش (هلوق ) ١١ .مهبئاغل :أ «ل

 «ح (دقف ) ٠١ .عزج :س «ش «أ «ل ( عزاج ) 8 .-:ل (رشألاو. . . ينعي ) ه-4
 ؛ضار هب وه :ح «أ ؛حرف هب :ل ( ضار هب ) .هب: س ءش «ح ( حرف هب ) . دق : ن
 .ىلع + :ل ( ىلع ) ١5 .-:ش ( لصأ) ١١ .هتلحار :ل (هتلاض) ١؟ .هب: ف

 ( قفوملاو ) .-:ل ( لديو ) ١9 .لاق امك :س «ف «ش «ح ؛هلوقل :1( هللا لوقل)

 . كلذ :ش ( .؛الذك ) ؟١ .ريخلا نم :ش ؛اهنم + :ح (ريخلا يف) .و-: ل

 ١) .ءيشلل :س «ل (ءيشلاب ) .ال هنأ :ل (الهأ) ؟ .ليصحت :!(لصحت *

 ؛بسنم :ش ؟تبشن :ح ؛بلسم :ل ( تلثم ) .كلذكو :س ءف ؛ح (كلذكف)
 يف اذك (ريسيتلاو ) .امل :س ءف أ (امب) ه .-: ش (اضيأ) ؛ .تبثم :ن ءف

 (رسيت ) . شيشبتلا يف :س «ش ؛شبشبتلا يف : ن .ح ؛رسيتلاو :؟ ؛رسملاو :ل؛ف

 ( نولوقي ) 1 .-:ش ( هنم ) .رسيتي :نءاف ؛( ؟ ) ريستي :ْش ؛«شبي :س «ح ؛رسي :أ
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 :مك ص

 :8ا/ ص

 ثيدحلا لكشم

 :ش (مهل ) . دجاسملا ىلإ :ف ؛دجاسملل :ش «ح ( دجاسملا) 8 .لوقت :س «ح
 :ش (برعلل) ١١ .هل-:ش ,ح (هللاقيف) ٠ .هل :ش (هيلع) ؟ .مهل هيلع
 ١4 .كلذل :ش ءح (كلذك ) ١١ .داهتجالا :ش (رابتخالا) 5 . برعلا
 «ف ءش (هللاو ) .هللا شبشبت :ح ؛هيلإ شبشبتي :أ ؛هللا-: ل ( هللا شبشبتي )
 يف. ..ةعاطلاو ) ١-19 .ركذ :س ؛ل (ركدذب ) ١8 .-:ل (راهظإ) ١6 .هللو :س
 :ف «ش ؛اناعد : ل (اعد ) . ثحلا ىلإ :س ؛انثحو : ل ( اثحو ) .ةردابملا :س ؛ةبوتلا ىلإ ةردابملا :ن ؛ةبوتلا : ح ؛ةبوتلاو ةردابملا :أ ( ةبوتلا يف ةردابملا ) ١9 .#: ل ( ةبوتلا
 «ح (ةتبا ةحيحص) "5 .غلبأو :ل (غلبأب ) ١ .هلعف :ش (هلثم ) ٠١ . يعد
 :'ش ؛سبلت :ح ؛سملد :أ ( سبتلي ) 47 .-:ل ( اهب ) . تباث حيحص :س ءف «ش
 (يذلا) .ليخي :س ءف «ش ؛ليخت :ح ؛ليحت :أ ؛ليحس :ل ( ليحي ) .سبلي
 .و:ش

 ال:1 ل (عقي) ؟ .-:س(هب) .هللا تافص يف :س ؛هللا-: (هللا فصو ١)
 :[ (امث هوحن ) .ىرج :ف «ح أ ( يرجأ) * .هب هفصو :ل (هفصو يف) .عقي
 (لثم) .فالتخا :ش ( قالطإ) ؛ .امو هوحن :ف ؛ام وحن :س «ش «ح ؛ام هوحن
 ,ح 1 (ليوأتلا) * .-:ل (وه) 07 .ئطخملا : أ ؛طلختلا : ل ( اطخلا ) 8 .: س «ل
 .اظافلأ :ل ( ظافلأ ) .-:ل (اضيأ ليوأتلا) ٠ .هيبشتلا هرهاظ مهويو + :ش
 (ءارفلا ضعب أرق دق ) . مكتلا :س ؛مكسايإ :ح ( مكلإ) ١؟ .تدرو :س ( تيور )
 . نوقاسي :س (نوداقي ) .-:ل (اضيأ ) ١7 .تآرقلا ضعب يف :ف

 :س(«ش(«(؟)أ:ل(تودغ)“ .اذإ :ل (اذإف) .ةليللا هذه :ل (ةليللا) ه
 لوسر + :ف «(ن نم عطقملا طقس ) ش (لاقف ) . ىلإ :ف ل ( ىلع) .تودع
 ؛ىنعم :ح (نع باوجلا) 9 .-:ش (امهيف) .امكعنص :ل (امكعينص) ا/ .هللا
 . ىنعم : س ؛لصأ :ح ( ىنعم لصأ ) .-:س ؛ح (ملعا) ٠ .ليوأت :س ءف «ش
 ١١ .همهدي :س ء«ف ءش ,ح (هقهري) .نأ + :ل ( نأ ) .-:س ءفءح (هب)
 ١ .هللا فصو : ف ؛هللا ةفص :س «ش ,ح ؛هفصو :أ (هتفص) .-:ل (امم
 . مظعتم : س ءش ( مظعم ) .ربك :ح أ ( هربك ) .هنأ هب :ح ؟هب :س ف «ل (هنأ )
 «امب) .يذلا وهو :س (يذلا) ٠١ .قيلي :ل (قلي ) .نوكي ام :ل ( نوكي ) 4
 1 .هب ميظعتلا :ف ؛مظعتلا :ل (هل ميظعتلا ) .-:ش (رمأ) .ام :ف 2ح
 .دنعو :س «ل ( دنع) .تاولصلا :ل (بولقلا )



 :88 ص

 :896 ص

 ص 9١:

 امال كروف نب ركب وبأ

 ف «ش ءأ(يبنلا)".هب:سو:ح لك (هل).و:شوذإ:فءح (وأ)١

 ؛باجع :ح ( بيجع )  .نيهجولا : ل ( نيهجو ) ” .امأو :س «ح (امأف ) ه .-: س

 أ ( برعلل ) 8 .باجع ءيش اذهو + :س ؛بيجع ءيش اذهو باجع :ف «ش

 موثلك (اذك ) مع وه رعاشلا :ش شماه يفو ءرعاشلا :ش (لئاقلا ) . برعلا :ش
 ١١ .-:س «ل (مكيلع. ..لثمب) ٠١ .-:س «ل (انيلع...الال 8 . يبلغتلا

 .هصيصخو :س ءف «ش «ح (اصيصخ ) ١ .-:ل (وحن ) .رخآلا :ل ( يناثلا )

 أ (انوفسأ ) ١5 .-:ل (هلوسرو ) ١ .ليق امك :ح (هلوقك ) .وهو :ش (وه)
 . تأرق + :ل ( تأرق ) .نايفس :ح «ل (قيقش ) 7 .مهنم انمقتنا + : ف .ح

 + :ف «ح (رمضأف) 4 .-:س «ل ( نإ) ” .أرقي :س ء«ف ءش ,ح (لوقي ) ؟

 :ف 2 «ل ( عنصأ ) .نابُخلا : ف (رايخلا ) .تحبصأ :س «ح (تقلع) © .ةردقلا

 .-:ح ( عزنق. ..زيم ) .نأ نمو :س ؛نأ امل :ف ؛امل :ح ( نأ نم ) * . يعنصأ

 يأ ) 8 .عرسأ :أ «ل ( يعرسأ ) .نم : ف «ح (رم ) 7 . يعزنق :ف «أ «ل ( عزنق )

 :ل ( يعرسأ ) . ىئطبت ال :ح ( يكطبأ ) . يأ: س ف «1 ؛لوقي نأ :ش «ل (لاقي

 «ل ( هيبشتلا. . .مهويو ) .: س «ف «ح (امم) 4 .-: ف «ح «ل ( كلذ ) .عرسأ

 ام...ظفل يف ) ١١ .اهنإو :ل (اهنإف) .:ل (هنأ) .امم :نءل(ام) ٠١ .-:س

 .ربخ :ل ( ظفل ) .-: ش ( يور

 :ن ؛مكانا :ش ؛مكستا :ل (مكاتأ) ” .ربخ يف :ف «ح ؛يف-:أ(ظفل يف)١ :

 «ح (دق) ؛ .كلذ ليوأت :س «ف ء«ش «ح (هليوأت ) " .مكيتا :س ؛مكايإ
 ( ماسجأ ) 8 . كلذ نع :ل ( كلذ ) .ءيش :ل (ائيش ) 7 .-: ش ( ىنعم ) .-: ف

 ناك م :ل ( نكي مل ) 6 . سفنلا :س ؛سيفنتلا :ل ( سفنتلا ) ٠١ .ماسجأب :ل

 (تسفن ) ١١ .-:ح «ل ( ىنعمب ناك سفنتلا ) .سفنتلا :ل ( سفنلا) .(اذك )
 .يف يور دقو :س ( يفو ) ١7 .تسفنت :ل

 ١) ةبرك نمؤملا :س ؛ةبرك نينمؤملا نم بوركم :ف (نينمؤملا نم ةبرُك بوركم .
 ) .-:ح ءأ (اهب حوريو ) " .حيرلا نإ :ل ( حيرلا ) ؟ .هتبرك : ف ؛ةبرك :ح ( هبرك
 ) (لبق )5 .هيف ناسللا. . .عنامت :س ( ناسللا. . .عفادت ) 5 .مومهملا : ف ( مومغملا

 اهميسنتل ) .ليلعلا : ل ( ليلع ) ١؟ ..-:ل (هللا ) 8 . لبق كرمأ نم :س ؛؟نم : ل (

 .جرف :ل (اجرف) .اهميسنتب :ش



 ضرك

 :57؟ ص

 :9" ص

 :56 ص

 ثيدحلا لكشم

 :ش ؛سفن :ح (بلق ) .احير :ل ( حير ) .نإف :ف ءش «ح ؛نأل :ل (نإو) ١
 :ف «ش ؛نوزحم :ح ( مومغم ) . دبك :س ؛ دبك :احيحصت ش شماه يفو «بلق
 4 .-:ل (مهل) .(اذك ) هَجِّيُم : س ؛ةجيهب :ح ( ةجيهم ) ” .يرح : س ؛مومهم

 :ل (نرق) 4 .قلخ :ح (لعج ) .-:ل ( يه) 8 .-:ل (نإ) ٠7 .انب :ل (انل)
 ؛يبرك :ف ( يتبرك ) ١١ .امأو : ف ؛ح (امأف) ٠١ .اهيف :ل ( اهب ) .(؟) فوه

 نميلا لهأ نم ) .يدي :ل (يديأ) ١ .-:ل (راصنألاو ) ١؟ . ينزح :س

 :س اح (امأف) ١5 .-:ش (ناك )15 .نميلا لهأ نم راصنألاو :س (راصنألاو

 ( ينع يبر هللا جرف ) .-:ل ( وه ) 11 . مكيتا : س ؛مكتتأ : ش «ل ( مكاتأ ) .امأو

 :ف «ش «أ ( يمومغو يمومه ) . يبر هب ينع جرف :س ؛ينع هب هللا جرفي : ف
 :س .ف «ش «ح (يذلا) ١5 . فشكف :ش ( فشكو ) ١8 . يمومهو يمومغ
 يلا

 ةفص :ل (صوصخم هجو) .ةمئالتم ءازجأو :ش ؛-:ل (ةمفغتلم ءازجأو)

 قوف خسانلا بتك مث «ن يف الوأ اذكو ءاذك ) صوصخم هوجو :ش ؛ةصوصخم
 (هيبشتلا. . .امم ) .: س (ركذ ) 7 .ةصوصخم هوجو : ف ؛هجو :احيحصت رطسلا

 :ف (ثيدحلا) 4 .-:ش ( تابثآلا نم ) .ىور :ل (هاور ) 8 .هليوأتو :س
 (ملسو) ١١ .ةقرفتم :س ءف «ش «ح (ةقرتفم) ٠١ .رابخألا :ن ؛ثيداحألا

 ؛نايب :ش (ركذ ) ١٠١ .ءامسلا :ح (ءامس) .ةليل لك + :ش (لزني) ١١ .-:ل

 .نع :ل (نم) ١7 .وهو :أ ءل (وه) .-:س «ح (ملعت نأ) ١5 .-: س ءف

 «ل (اههوجو ) ؛ .درو :ل (دورو ) ؟ .هقحتسا :س «ف «ش «ح (اهقحتسا) ١
 (لمحي ) ”< .مهمهوبو :ل ( مهمهوتل ) ” .ام : س ؛امب :ل ( امم ) .ههوجو :س حا
 (هجولا) ٠١ .لاثمأ نمو :ل (لاثمأ نم) 9 .-:نءف (هب)8 .لصحي :أ ل

 (اهب) .مهتضقانم : ش ( مهتاضقانم ) ١١ .رئاسو :ل (رئاسك ) ١١ .هوجولا :ش

 «ل ( مهتناهتسا ) . لهأل :س «ل (لهأب ) ١ ؛ .اهب :شش (اهيف ) ١ .اهل :س ءف

 «ح ؛اميف :أ (اممف ) ١5 .(ضايب + تسا :ش ) مهراتهتسا :ن ؛مهتاناهتسا :ح

 . ىعملاو بابلا :ح ( ىنعملا ) .ريظنو :ن ؛( ضايب ) -: ش ( يف درو اممف ) .امف :ف
 هفصو :ش ؛هنوك : ل ( هنأب هفصو ) ١١ .هرهاظ : س ؛امهرهاظ :ل (اهرهاظ) ١

 نكمتم وأ ) .ايهانتم وأ ادودحم وأ امسج وأ ارهوج : ل ( هانتم. . .رهوج ) ؟17 . هنأ

 .مل نإ :س ؛ملف : ف ؛وأ :ش «أ ؛مل :ل (ملو ) .اسامم وأ : ل (سامم وأ



 :88 ص
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 :9ا/ ص

 :98 ص

 نع كروف نب ركب وبأ

 .دوروب :س (دروو ) .كلذكو :س ءح ( كلذكف ) ؟ .ناكو :ل ( ىنعم ناك ) ١
 (هجولا) 5 .-:ش «ل (!ذه) ه .--: ش «ل (هفاصوأ يف ) ؛ .-: س «ل (هب )
 .ظفل :ف ؛-:ل (ةظفل ) / . ىنعملا ىلعو : ف «ح ( ىنعملا ىلع ) . فصولا :ش

 ؛هلوق يف :ف «ش (هلوقك ) ١7 .لمتحاو :س ؛ح (لمتحاف ) .-:ل ( هنع)

 .-:س .ف (اضيأ) :١ .كبلق ىلع + :ف ؛ح (نيمألا) .هلوق يف كلذو :ن

 «ل (ام) .هيلع + :ح ( تناك ) ٠١ .هللا + :س ءف (لاق) ١6 .-:ل ( كلذو )

 .دنع :ش (نيب) 55 .سانلا لوق :ح (مهلوق) 5١ .-:ف (اضيأ).-:ش

 .مهنع :ف «ش «أ (مهدنع )

 (لوزن) 7 .و-: ش (امنإو ) .لقنلا :ل (لاقتنالا ) ه .ةكرابم :ش «ح (ردقلا ) +
 . يف اكرتشم : س ( كرتشم ) 9 .فراعتملا نم : ش ( فراعتملا ىلع ) 8 . لوزنلا :ل
 :سص اش أ (ريغت ) .لغش الو :ف«ش«أ(لغشو) ١١ .القن:ل(ةلقن)١
 :ش ؛صقن :ح (هل يضتقي ) .رييغت : س «ح (ريغت ) ١5 .--: ش (هب ) ١7 .رييغت
 :س ف «ش (هدعسأ ) /١1 . يناعملا هذه :ل ( يناعملا) ١5 .هل-: ف ؛هل يضقي

 «ش «ح (لاقف ) . ضرع :أ (صخ دق ) ١15 .هتعاطب :أ «ل ( هتعاطل ) .مهدعسأ

 ( كلذ ) .وس: (ن نم عطقملا طقس ) ش «أ (نيرفغتسملاو ) ؟١ .لاقو :س ؛ف
 .امهلقن :ل (اهميقي ) ؟* .ةعاطلا :1 «ل ( هفاطلأ ) . -:س «ل (هب) ”؟ .-:ل

 .مهمشلي :ل (مههبنت )

 -:ف «ح «ل ( اذهبو ) 4 .لعفلا كلذ : ش ؛-: ح ( لعفلا ) .-: س ل ( مويلا) ؟

 / .بابلا :ح (ليوأتلا ) .اذه يف :س ؛وهو :ل (اذه) .اضيأ + :ن (انل ) ٠7و

 (ىنعم ) ١١ .انركذ :ل (هانركذ ) 5 .هنم هعمس :ح ؛هعمس :ل (هنم عمس )

 :ل (لطيو) .-:ف «ح (ال) 15 .ريخ :ح (اذك ) .هنإ :ل (مهنإ) .-: ش

 :س «ش «ل ( كلذ نوكي ) .بجوو :ل ( بجو ) ١7 .لطب دقو :س ؛لطبف
 ١9-٠١ .«نوكي» ىلإ ةظفللا لوح مث ؛««كلذ» الوأ خسانلا بتك «أ يف ؛كلذ

 هنأ سنأ نب كلام نع يور ( دقو :س ) و :س «ف «ش «ح (هيلع هللا. . .ركذو )
 .ءيش :ح (رحس) ٠١ .لاق

 :س ؛ىضتقاف : ف ؛يضتقم :ش ( يضتقي ) ” .ناكو :س «ح (ناكف) ه

 «ن «ل (اهانركذ ) 7 .بجوو هب :ف ؛هب بجوف :أ «ل ( بجوف هب ) . يضتقيف
 (اذ) ٠١ .لوزنلا نم :ف ءش «ح (لوزنلا يف ) .درو :أ (يور) 5 .انركذ :س



 فرك

 :59 ص

 ص ٠١٠١:

 ثيدحلا لكشم

 .هيلعف :أ «ل ( هبلقف ) ع .افص :فو:س «ل (افصافص) 1١ ل نس حاف حا

 هلوصو : ل ( هروضح ) ١7 .يأ :ح (اذإ) .ارهظ : ش ؛رظنلا رهظ : ل ( نطبل ارهظ )

 ( كلذ نم ) ١5 .ريبدتلا :ل (ريمدتلا ) . -: ف «ح (هب ) .روضح :ش ؛هروضح وأ

 رحت أل

 «ل (همكحو. . . ديري ) 7-4 .افص + :ف «ل(عافص) ” .امأو :ف«ح (امأف) ١

 ( ةكئالملل ) . سماطلا : س ( سمطلا ) 8 .ءادنلاو ءاعدلاب :ح ( يواعدلاب ) 4 .-:1

 .هلعافب : ش ( هلعفب ) ١7 .-: ل ( ضعب ) ١؟ .ةكئالملا :س ؛ةكئالملا نم :ف «ح

 ءف (هب) ١5 .ذفنأ :ل (ذفن) .نالف :ل (اذك ) ١١ .-:ل (ناطلسلا )5

 نم ءابلا :ف ؛يف نم ءابلا :ح (ءابلا نم ءافلا ) ١8 . يف :ح ( ءافلا ) ١7 .-: س

 «ح (ءافلا ) .-: ش ( يف ) .ريصسف :أ «ل (ريصف ) ١9 .ءابلا نم يف : س ؛ءافلا

 (اضيأ ) .هيحاصب :ش ؛نم-: ح ( هبحاص نم ) ٠١ .امب ءاوس :ح (ام ) . يف :س

 .نم مهضعب :ح ( ضعب ) 5١ .كدي + :ف (عفرا) .-:ل (وهو) 5١ .-: ل

 .باذع نع لأس :س ؛باذع نع :ح ؛نع لأس :ل ( باذع نع لئاس لأس ١)

 امريظن اذه ليوأتو : ف ؛ليوأتلا ريظن اذهو :ح ( يور ام ريظن اذه هليوأتو ) 5-5

 مهيتأي ) 7 .هلوق نم :ف ؛-:ح (هلوق يف ) © .يور ام ريظن اذهو :س ؛يور
 «ش أ (ليوأتلا ) ١١ .ليوأت نم : ش (ليوأت ) ٠١ .هللا-: س ءف «ش «ح (هللا
 «ح ( قرط ) ١١ .-:12ل ( ةدراولا. . .رابخألا يف ) ١١ .ليوأتلل :س ؛ليوأتل : ف

 .اذإو :ش ءاذإ :ح (اذإف) . دحاو :س ء«ف «ش «ح (ةدحاو ) .قيرط :س «ف

 نم :ح ؛ظفل يف :أ «ل ( ظفل نم ) . دري :ف «ش (درو ) . بجي مل :ل ( بجو )

 دعب ) ١١ .دودحملا مسجلا :س «ف «ش «ح (دودحملا ) .-: ل (ريغ) ١4 .ظافلأ

 . بيترت :ح ؛؟بترت :ف «ل ( بتري ) 18 .-:ش (ناكم

 ؛ .رمع :ل (ورمع) .ىورو :ح «أ (ىور) ” .-: س ( هيبشتلا. . .مهويو ) : ١
 :رطسلا قوفو «رونلا :ن ؛رونلا :ف «ش 1 «ل (رانلا)  .عفريو :ش «ح (عفري )

 .ةرتسي :ح ءأ(هرتس)٠ .س:ل (اهفشك ول ) .رانلا ةياور يفو رونلا :س ؛رانلا

 .اولصو :ل (اولصوت ) .نودحوملا ناك اذإ :س (نيدحوملا نأ كلذ )

 (امب ) .اذإف :ش (اذإو ) ؛ .زوجي نأ :س ؛زجي مل : ف ؛زوجي ال :أ(زوجي نل) 7:

 ١- .هنيبيو هل :ف ( هديؤيو كلذل ) .هانردق :س «ف «ش (هانررق) © امل



 اناا كروف نب ركب وبأ

 ٠) .امب :ف ءش ,ح (امل) .مهبر :أ( هتيؤر ) 5 .-: ل ( بوجحتن ا وه. . .لعجف 7

 ) :ف ل (هيلإ)  .كلذك :ل ( كلذل) .باجحلاو باجتحالا :ح ( باجحلا

 .-:ل ( نع ) . بجاح هنإ :ف «أ ( بجاح ) .هيلإ :رطسلا قوفو ؛هيلع : ن ؛هيلع
 ) بجحلا نع + :ن ؛نينيعلا بجحلا :ش (نينيعلا . ١١ ) امهيف قلخ ام :ل (اذإو

 .اذإو بوجحملا وه هنأب الو باجتحالاب هسفن فصي ملو اهنم عنملاو باجحلا نم
 ) :ل (هدوجول) . تعنتما :ح ( تفتنا) .اذإو :ل (اذإ) ١؟ .هتيؤر :ش (هبر

 .هدوجوب "١ ) .هاور :س ؛ىورو :ح ءأ ( ىور) .انلوأت :س «ف «أ (انليوأت ١5
 ) .لاقف :س «ح (لاقو ) .هذه + :ح ( ضعب ١7 ) .و-:ل (نكلو ١5 ) نب يلع

 مصاع يبأ نع : ف ؛مصاع نع :س «ش «ح ؛مصاع نع يلع : ل ( مصاع .

 لوأت ) ١-5 .دقف ههجو نساحم تقرحأل يأ :ل ( دقف ) .امأو :س ءض (امأف)

 ١ .ملعلا لهأ هلوأت : ف ؛كلذ ملعلا لهأ لوأت :س «ش «ح (ملعلا لهأ كلذ

 © .ءاهلاو :س «؛ف ؛ح (ءاهلاف ) ؛ .رانلا :أ «ل (رانلاب ) ” .ةديبع : ش ( ديبع )

 م .-:س ءف ,ح (هذه) .اذهب :ح ؛هب :س «ل (اهب) 5 .هللاب :س ءش (هب)

 .-:ل (اذ) ٠١ .قلخ :ش (لعج ) .نأ :ح «ل (هنأ) .-:ل ( باجحلا يف)

 (ليق ) ١١ .نع :ل (نم) ١١ .-: س ءش «أ ( هللا ) .-: س ءف «ش «أ (نع)
 .-:ل (هب) . ترهظ :ح (اهرهظأ ) 58 .هتالالد :؟ ( هلئالد ) ١١ .هل + :1 «ل

 :ل ( كلت نود ) ؟ .يخلبلا : ف «ل ( يجلثلا ) .لاقو :س ءف ءش «ح (لاق :١)

 :ل (نع) ؛ .يخلبلا : ف «ل ( يجلثلا ) .هركذ :س .ف (ركذ ) ” .نود كلت

 ؛اراتتسا اباجتحا :أ ( راتتسا باجتحا ) 5 .رهظأو :ل ( رهظأ ةلالدو ) .نم :!؛ىلع

 طيحت :س ؛اهفنتكتو هب طيحت : ف ( اهفنتكيو اهب طيحي ) . ةراتتسا باجتحا :ش

 .نييفانتملا : ل ( نيبقاعتملا ) ١١ .-: ش (نم ) ٠١ .-:ح «ل ( هب ) 8 .اهفنتكتو اهب

 :ف «ح (رتاوس) ١١ .-:أ1 «ل (هب ) ١5 .اعنتمم الو اعنام : ف (اعنام الو اعنم )

 (ثدحي ) .نمل :ل (ال) . بوجحملا + : ف «ش ؛بوجحملا : ح ( ثدحملا ) ١07 .رئاس

 .ثدحم :أ ل

 :س ف (ةقرلا ) .هانيرأل :ش (هانيأرل) ؟ .-: ف ءش «ح ء!(انباحصأ) :١

 .بيترت :اف ,ح ؛بترت :س «ش «أ(بترف) ه .و :س «ن(الو) ” .ةقدلا

 (ليوأتلا ) 1 .-:ل (هنأ ) . باجحلا : سس ,ف ( باجحلل)) 7 .-: ش (ليوأت )
 :أ(نوراضت ) ١١ .ةقرفتم :ش (ةقرتفم) ٠١ .هيبشتلا هرهاظ مهويو + : ف

 .نورامت



 انني

 ص ٠١5:

 :١٠١ضا7 ص

 ص ١٠١8:

 ص ١١٠١:

 ثيدحلا لكشم

 .و:ل(هجوو)“ .ةماضملاو ةراضملا :س ف 2س «ح (ةراضملاو ةماضملا ) ؟

 .لك :ح أ ؛لك موي :ل ( موي لك ) 5 .ناك نإو :س ؛نإف : ف ؛نأ :ح «1( نأو )

 (مكجلاختي ) ١١ .-:ل (يأ) .ةيؤرك :ل ( مكتيؤرك ١١) . ىلإ :ش ءل ( يف )0
 ال) ١٠١ .-:ل (ءيش...يذلا) ١5 .نظو مهو :ف (نظ) ١١ .مكلاحس :ل

 ل نس «ف ( ىنعم ) .امأو :ل(امأف)7 .نوماضت الو :ل ( نوماضت

 :ف ؛ح ؛فلكتل :ل ( فلكتب ) ” .حسحب :ل ( جتحي ) .ةرشع :ش (رشع) ١

 .ففخم :ل (اففخم ) ” .هتيؤرل : ل ( ةيؤرل ) ه . بلطلا :ل ( بعتلا ) ؛ .فيلكتب

 ىلع ) 4 . ىنعملا يف دحاو : س ءف «ش «ح ( دحاو ىنعملا يف ) 7 .--:أ1 «ل ( هيف ١

 (هب) ١١ .اقلطنم :ن «ح (اقلطم) ١١ . ىلع: س ؛ىنعم ىلع :ح (هانعم نأ

 .رباج نع سينخ :ح (ريرج نع سيق ) ١5 .كلتف :ش ( كلتو ) .-: ل

 :ل (مل) ؟ .لوق :شش ( لوقك ) .نايعلا ريغ :ش ( ملعلا ) .اهنأ امأف : ن ( اهنإف ١)
 ٠7 .-: ف «ش ؛تاريخلا ىلإ اوعراسف ال أ :ح ( تاريخا يف اوعراسف ال1) 5 .ال

 8-5 .ليق :ح «ل (لبق) .عم :س «ح ءأ(امعم) .رمع :ش «ل (ورمع)
 .لكف :س ؛ف (لكو) .اهيلإ :س (اهيف ) 4 .-:ل (ايندلا مايأ. ..بسحب )
 (وأ) .ايشع :ح «ل (ةيشع) ١١ .لاق امك :ل ( هلوقك ) .اهيف + :ح (اهتاقوأ )

 -:ل (هل ةيؤر) .هيلجت :س «ح (هيلجتب) .ريخلا :ل (ةنجلا) ١١ .و :س ءف

 ؛ينم :ل ( يلإ) ١7 . بيرق انالف نإ :ل ( بيرق نالف) ١5 .هتيؤر :س ؛هسل

 :ل ( دعابتلا ) .هللا نم :ل (هللا نع) .نولوقي :ف «ءش «ح (لاقي) ١8 .-:ح

 . دعبتلا

 كلذ نمو :؟ (هلوقو ) ه .نيرفاكلا : س (رفاكلا ) .نينمؤملا :س «ح (نمؤملا) ؟:

 ؟تنرق :أ ( بترف ) 8 .هلوقكو : ش ( هلوقو ) .--: س ؛هلوق لثمو : ف «ش ؛هلوق

 :ل (دعبلا ١١1) . بتري :س ؛بيترت :ن ؟برق :ف ؛(اذك ) بترق :ش ؛-:ح

 لس .ح (اذ) 1 .-:ن «ف ؛نايب :ش (ركذ ) ١١ .دبعلا

 4 .برعلا :ح ؛ةغللا لهأ :ل (ةغللا لهأو برعلا ) *” .ىنعم + :ش ( ىلع) ؟

 .امب :ل (امل) .-:س ؛هريدقتو : ف ؛هدرفتو :ح ؛هريرقتو + :ل (هديرفتو )

 :ش «ح «أ ( درفني ) .هب درفي : س ؛هردقي : ف ؛هب درفت :ح ؛هررقي :أ «ل (هدرفي )

 .امب :ل (امل) .صتخي :ش ( صخي ) © . ىلعو :ل ( ىلعف ) .هب :ل ( هل) . درفتي



 صض١١١:

 صض؟١١:

 ص "١١:

 ص ١١5:

 قالا كروف نب ركب وبأ

 .كلذكف :ف ؛كلذكو :ش ( كلذك ) ١١ .لبق اميف :ف «ش «ح (لبق ١)

 ١8 .-:س «ن (هب ١5) .-: ش ؛ةيالا مهسداس وه الإ ةسمخ الو :ل (ةيالا) ©

 (رفاكلا. . .نمؤملا ) 5-5١ . درفي : ش ؛هررقي :ل ( هدرفي ) . -: س ءف «ح «أ ( هب )
 57 .-:ل (عمسي ال...دحاو لك ) ؟55-8؟ .نيرفاكلا. . .نينمؤملا :ش أ

 :ن ؛هاوس دحأ :ل (هاوس ادحأ) "1 .همالكف :ش ؛همالك :ف «ح (همالكب )

 . هريغ

 + :ف ؛هب ىلاعت هللا :ح (هب) ” .مهمهفي مهبولق يف : ف ( مهفي هبلق يف ) ؟

 ( هللا نأ ) . ىبنلا نأ : ف ؛ىبنلا نع :ش ( هللا لوسر نع ) 5 .اذإو :ل ( اذإف ) . هللا

 مدآاي ) .لاقف :س ءف (لاقو ) .لاق :ف «ش «أ (لاقف)  .هللا نإ لاق :ف
 .هتاكربو + :ش (هللا ةمحر ٠١) .:ل ( مهل لاقف ) 4 .مدآ اي بهذا : ش ( بهذا

 ١١5 .-:ش (هل) ١9 .ىنعمو هحور :ح ؛ىنعمب هحور :ل ( ىنعم هحور) ١
 .هيونتلا :ش ؛هيونتل :ن «أ (هيونتلل) .امإو. . .ةدئافل امإ :ش (امإ. ..ةدئافل )
 .هنأشل : ف «ل ( هنأشب )

 +:ل (هلوق) ؛ .ناك :س ءهف «ش «ح ( تناك )؟ .صخي :ل(صخف)١

 ( عامسإب ) .هب + :ف «ش (هبطاخي ) .-:ش ( ىنعم ) ه .--: ش (هبر ) . ىلاعت
 ال) ٠١ .-:ل (سفن نآل.. .هتمحر ) 9-٠١ .امأو :ل (امأف) 4 .عامسإلاب :ل

 .كلذكو :س «ف «ش ( كلذك ) ١ 4 .هنإ :س ( اهنإ) ١7 .حصي ال هنإف :ل ( حصي

 ؛دري :ح ؛بيرق :ش ءأ «ل ( بتري ) .اهنم :ح «ل (امهنم ) ١5 .-: ل (هيف ) 7

 .كلذكف :س ءف ءش ( كلذكو ) ٠١ .نم :ف ( ىلع ) . بيرق بتري نأ :ف

 :ح (مهب معنلا ) ” .هنمب :ف ؛هنمو :ح (هننمو) .هتمعنب :ح «أ(همعنب )

 (هنع ) © .انركذ : سس ء«ف «ش «ح (هانركذ ) ؛ .معنلا مهب : ف «ءش ؛مهل معنلا

 / .هب اقثال :ح ؛ةياغل ال :ل ( ةياغب ال ) 1-8/ .انبهذم :ش (انبهاذم ) 7 .--:ل

 (نميف ) 9 .ماعنإلاو : ف ءش «أ (ماعنإلا ) .نّوك : ف ؛نوك :س ءش .ح ( نوكك )

 اضيأ) ١5 .-:ش (نع) 1١7 .ام :ش ؛امو: ح «ل (ام مث ) .نمم :س ءف «ش «ح

 .:ف ءش حج (هللا) ٠ . ىنعم :س ؛اضيأ لوأتي :ف «ش ءاضيأ-: ح ( لوأتي

 .هل + :ش ءح (ةمحرلا )

 ع بال (مدآ) .امأو :س «ح (امأف) ” .ءاعدلا :س ءح (ءاعدلا ىنعم) ١

 :ف ؛ثادحإو :ش ؛يف ادحاو :أ ( يف اذخأو ) 5 .هتلأسم :ح «ل (هتلئاسم )



 نض

 ص ©١١6:

 ص ١١5:

 :١١ا/ ص

 ثيدحلا لكشم

 ١6 .همدق :ح «ل (هيمدق ١) .ديعس :ل (دعس) ٠١ .ليوأتلا يضتقي امم :ف ءش ؛ح (هليوأتو ) 4 .ليوحتلاو لقنلا : ف (لوحتلاو لقنتلا ) ٠ . يف دحاو
 .شقاني :س ؟سفانت : ف ؛ضقانت :ح ؛سهانت :1 «ل (شقانت ) ٠7 .-:ل (هل)

 امكح لعجي :ف ش ؛هلس: أ «ل (امكح هل لعجي ) .بلاطي :س ( بلاطت )
 (ةشقانملا) ١9 .-: ف «ش (لثم ) . كلذك :ف ح ( كلذل ) .هب لفحي :س ؛هل
 , ةسفانملا :ف ءح «ل

 .نم :ح «ل (يف) .داتعملا ىلع :ف ؛دوهعملا يف امب :ل ( دوهعملا ىلع) 3
 .مهنأو :ل ( مهنأ ) . فراعتملا :س ؛داتعملا :ف ( ملاعتملا )8 .و-: ش ( فراعتملاو )
 (لعجي ) ١١ .-:س ؛كلذب :ف «ش (هب ) .-: س ( هيف ) .ةسفانملا :ح ( ةشقانملا ) ٠١ .اهتلعج :أ «ل (هتلعج ) 4 .بلاطي :ح ( بلاط) .هبلاطي :ش (هبلطي )

 :ف ؛همهو يف :ل (همهو) ١ .هيمدق :س ءف «ش (همدق) .يوطي :أ؛ل
 -:س ءف ءح ( كلذ ) .اذإو : ل ( اذإف ) .ئطو :ف ؛ش «ح (ءطولاو ) 4 .همهف

 .ديرأ :س ف حج (دارر ٠

 (كمدق) ؟ .هبش :س «ح (هبشي ) .فوقولا :ف ؛فقوتلا :ل (فيوقتلا) ١
 نم) 5 .هلوأتو :أ ؛-: س ءف «ل (هليوأتو ) 4 .-:ل (انركذ امب) .كيمدق : ش
 ؛كلم :ل (كلام)٠ .هللا-:؟ «ل ( هللا لعجي ) . بيط بسك نم :ن ( بيطلا
 :ن (ءازجلا) ١١ .-:ش (قدصتملا) ١١ . لسرلا :ش (السرلا ) . كلام نبا :ف
 ١4 .ملعت :ف ش ؛ملعب :ل (ملعي ) 1 .ةقدصلل :ح «ل ( ةقدصلا يف) .ةنجلا
 دق :ح (اوملعاف ) .-: س «ف «ش ( يأ ) .هنئم ! س ؛هننمو + : ش ( هتكيشم )
 + :س ءف ءش «ح (رمع) لاف ,ح (نينمؤملا ريمأ ) ١١ .ملعاف :ش ؛اوملع
 ام + : س ءح (اريثك ) . باطخلا نب

 ؛ .اهريداقم + :ش (هلإلا فكب ) 7 .ارصاق :ل (رصاق) ؟ .نوهو :ل(نوه)١
 :ف ح (هنأ) .هلل :ح ؛هلإلا :ل ( هللا )5 .-:ل (لوق ) ه .برعلا :ل (سانلا )
 + .مهضعب ربخلا. . .لوأت :س (ربخلا. ..لوؤت ) ٠ .بجي :ش ( بجوي )1/ .اهنأ
 ١١ .اهلعفب :س ؛انلعفل :ل (اهلعفل) ٠ .نيهجو :ف «ش «ح (نيهجولا)
 (ريشب) 5 .لثم :ل (هنم ) .ءاشي :ل (ءاش امب ءاش) ١5 .عفتري :أ ل (عقي)
 .ريشت : ف ؛ريشي :ش ؛رسسسب :أ ؛ريتتس : ل



 ص١6 ١:

 ص 1١١9:

 ص ١5٠١:

 :١؟١ ص

 :١؟؟ ص

 55 كروف نب ركب وبأ

 ؛ىنعملا اذه :ن ؛هليوأتو ىنعملا اذه :ش ؛هليوأتو ىنعملا + :ف «ح (اذه لثم ١)

 مأو ةشئاع نع سنأ ىور :ل (ةملس مأو ةشئاعو سنأ ىور ) ١ . ىنعملا + :س
 * .ينب بولق :ح (نبا بلق ) .سنأو ةملس مأو ةشئاع تور : ف ءش ؛ةملس

 ليوأتو :ف ؛كلذ ليوأت :س «ش ؛-:ح (اذه ليوأت ) ؛ .نمحرلا :ش (هللا)

 .يهو :ف.ح أ (نهو)ا/ .كلذ

 .تناك ذإ :ح ( ةنئاك ) ” .اهل + :ح ( بولقلا ) .تادارإ :ف ءش «ح (ةدارإ) ؟

 .دولعفي :ل (نولقعي ) ؟ .وه + :ح ؛-:ل (هنأل ) 7 .-:ل (هل ةقولخم ) 5-5

 :ف ؛:س «ش «أ (نولوقيف ) .مهنأ كلذ :ل (كلذل)١١ .-:لعهنم)٠

 «ش أ ( اهيلع ) ١١ .ّيلع :ش ,ح (نالف ىلع ) ١ ؛ .يف + :ل ( يف ) .نولوقي

 سانلاب :ن ( طحقلاو بدجلا يف سانلا ) . -: ف ؛.ح (ام) ١07 .هيلع :س .,ف

 ليصفت ) ١8 .هل :ن ؛هل هيلع :س «ف «ش ؛هيلع هل :أ (اهيلع هل) . طحقلا

 :ح (امهيف) .يذه ليضفت :ن ؛نيب ام ليصفت :ح ؛نيب ام لصفلا :ل (نيتاه

 .عفدلاب :أ ؛عفدلا :ل ( عفدلاو عفنلا ) . يتمعن : س ءش «أ ( ىنعمب ) ١5 .امهنيب

 .لمتشي :س «ح ؛أ (لمشي )

 (لمجلا) 7” .-:ش (دق) ؟ .-:س «ف «ش ,ح ( كلذ) .اذإف :ح ءأ (اذإو ١)

 / .يف :س «ل ( يفو ) .ةيراج يه : ف ( ةيراج )7 .-:ل (هانعم ) ؛ .لمج : ل

 :س .ف «ش «ح (هانلوأت ام) 9 .كتعاط ىلع + :س (يبلق) .:ل (دق)
 ١١ .-:ش (ام ) ٠١ .ىنعملا :ل (هانعم ) .-: س ؛ىلعو :ل ( ىلع) .انليوأت
 ديفت :ح ( فييكتلا يضتقت ) ١5 .اصوصخم :س ؛( ؟ )اصلخم :أ (اصصخم )

 .-:ل (لثملاو ) ٠١ .ىتأ :ل ( ىنث ) ١8 .فيكلا

 ١ هديري : ش «ح ( ديري ) . نالف عباصأ نم نيعبصإ : ن ؛نيعبصإ :ش ( يعبصإ) . 5

 ) «أ ؛كلذكو :ل ( كلذلف ) .هيبنتلا :ل ( ةينثتلا ) . ظفل :ح ؛ظفلك :1 «ل ( ظفلب

 ب نيالا «ش حج (سيل) ” .كلذو :ف ؛ك لذ كف :ش

 ملسو ) .يبنلا :ف «ش (هللا لوسر ) 5 .اضيأ عبصإلا :ح ( عبصإلا. . .رخآ) (

 .#ح ل (هل) .-:ل ١ .:ن عركذ) ١5 .ب سا ح (اذه)

 قلخ ) ؟ .هفصو :ل (هللا فصو ) .امكف :ن ؛اممف :س «ف «ش ءح (اممو ١

 :س «.ف «ش ,ح (اقلخ ) . يخلبلا :ف «ل ( يجلثلا ) ه .هقلخ : ن ,ح (هقلخي
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 ص "١7:

 :1754 ص

 :١؟8 ص

 ثيدحلا لكشم

 :ف «ح ؛انركذ ام :أ (ركذ ام ) .-:س «أ ( كلذ ) 7 .قفاوف :ل (قفاوي ) " .قلخ

 .هنإف :ش ( ناك ) ٠١ .-: ش «ح ( ناك ) . بسن : ف «ش ( فاضأ ) 4 .ركذ امب

 أرق ) ١١ .هللا ةردق :س ءف (هتردق) ١4 .و :ل (يف) 7١.-:ل (هيلع)١

 كلذ :ل (كلذك ) ١8 .-:ل (هردق سيل يأ ) ١١ . يبنلا أرق :س «ش ( هيلع

 .ناكو :ح (ناك ) .لمتحاف :ش ؛و-:ح (لمتحاو ) .كلذك

 .هديب :س:ح (هيديب) " .هليوأتو + :ف «ش (ىنعملا) .-:ش (لثم ١)
 انأ + :ف «ش (رابجلا) .اهطسبيو اهضبقي :س «ح (امهطسبيو امهضبقي )
 ه .نيربكتملا :أ ( نوربكتملا ) . ةربابجلا :ح ؛نيرابجلا :أ ( نورابجلا ) 4 .ربكتملا
 «ح (هيديب ) .-:ف «ش ( ىنعم ) 5 .ركذ-: س «ن ءف ؛-: ش (هليوأت ركذ )

 (هضبق ) / .هفيرعت : ل ( انفيرعت ) . ىلإ: س «,ف «ش «ح ( ىنعم ىلإ ) .هديب : س
 (هلوقو ) .هانفأ :ح «ل ( اهانفأ ) 8 . لمتحيو : س «ش ( لمتحي ) .هتضبق : ف ءأ

 .-:ل (كلذ. ..تاومسلاو ) ١١-١١ .-:ل (هباتك يف) ٠١ .-: س ءف ءش «ح

 ؛هسفن :ل ( همسقب ) . ضرألا : ف «ش «أ ( نيضرألا ) ١؟ .هنإف :ش (هنأو ١)

 «أ ( كولملا نيأ ) .-: ل (لوقيو ) .اهديعي :ح «ل (امهديعي ) ١7 .همسقل : ف

 ١4 .اذهب :ش ؛اذهل :س ءن «ح (هل) .نورابجلا نيأو :ف ؛كولملا نيأو :س

 .-:ل (هلوقب ) ١5 .بيجي :ل ( نوكي ) .-:ح ل (لوقي ) ١5 .-:ل (مويلا )

 مهزجع ) 0-5 .ضبقلاب لكلا : ف ( ضبقلا ) ؛ .وه + :س ءف «ش «ح (هنأ )؟

 ربخ ) 6 .مهيعاود :أ «ل ( مهيواعد ١) . مهزجعو مهفعض :ف «ش ( مهفعضو

 ام يلجتلا يف + :ن .ف ؛هليوأتو هيبشتلا مهوي امم يلجتلا يف + :ش «ح (رخآ

 لاقف :1 ( تلقف لاق ) ١١ .-:ل ( تباث نع ) 4 .هليوأتو + :س ؛هيبشتلا مهوي

 ١؟ .تيأر أ هل :ح ( تباثل) .تلق لاق :س «ف «ش ؛تلقف لاقف :ح ؛تلق

 .هردص يف :ش «أ ؛هردص ىلع :ل ( يردص يف ) .-:ل (هديب )

 م.-:ل (سحلاب) 3 .كلذ ليوأت :ش «ح ( هليوأت ) .-: س 2 ءف(ركذ)١

 (ركذف) ١١ .-:ل ( ملسو ) .اعطق : ف ؛اعطقو اقرف : ش ؛اقرف اعطق :أ ( اعطق اقرف )

 :س «أ ( تابثإ وأ ) 14-١9 .نأ :ل (هنأ ) ١8 .-:ش (رهظأ ام) ١ .ركذب : ل

 هههبنيل :س ؛ههيبنتل :ف ؛ههبنيل :ش «ح ( ههبني ) .-:ل (هل) ١9 .تابثإو

 .همهوت :ن «أ (همهوتي ) ٠١ .نأ :ف «ش ؛ىلع :ح (نأ ىلع) .(اذك )



 :١؟5 ص

 ص 77 ١:

 ص١58:

 :١؟9 ص

 سدو كروف نب ركب وبأ

 ( يجلثلا ) .لاق دقو :س ءف ءش «ح (لاقو) .-:ل (ريسيلا ءيشلاب ) "5-5

 :س ءف «ش «ح ( ثيدحلا) . يجلثلا عاجش نب دمحم :ش ؛يخلبلا : ف «أ «ل
 نإو :ف «ش «أ (نباو ) ه .هنع هريغ :س «ح (هريغ هنع) ه-4 .ثيدحلا اذه

 «ف «ل ( هليوأتو ) 8 .اثيداحأ :أ «ل ( ثيداحأ ) .هبيبر + : ل ( قيدنزلا ) 5 .نبا

 (اذهب) ١١ .هيعبصإ :أ(هعبصإ) ١5 .نم + :ش (تعمس) 1١١ .-:س«ن

 .اهب :او:ل

 :ش «ح (ناك) ؟ .هليوأت :ح ( كلذ ليوأت ) . -: س ءف ؛نايب :ش (ركذ ١)

 :س ءح (لاحتساف ) ؛ .انوكي :س ء«ف «ش :ح (نوكي) .اتناك :ف ؛اناك

 ح ( فرعت ) . مهبولقب + :س ( مهرظن ١) .عمسلا :ل ( ءيشلا ) 7 . لاحتساو

 ىلإ :أ (قحلل) .اوعمسي :ف ؛اولمعتسي :ش «ح (اوعمتسي ) . فيرعت :ش

 :ف.ح (كلذل) ١١ .عمس (؟)ولف :أ(عمس) .قحلا :ف ءش «ح ؛قحلا

 .هللا لوسر + :ن ؛يبنلا + :ل (دارأ ) ١5 .هللا + :س «ف (مهفصو) .كلذك

 (رصبلا. .. لحما ىلإ ) . (اذك )اشا :س ؛ةراشإلاب : ف «ح ؛ةراشإ :أ ءل (راشأ )5

 «ل (هب) .هدي :ح ؛هيديب :ل (هيدي ) ١7 .ضبقف :ح (ضبقيف ) ١5 .-:ل
 + :خ (عيمس) ٠ .هنأ :فاو:ش(هنأب)9١.نإف اذه نإ) 8١.-:ح

 .ام + :س .ف ( ىلع ) .ريصب

 (نأ) ؛ .ىنعم ىلع عيمس :ف «ح ( ىنعم عيمس ) ” .و-:س ؛ح (ىلعو) ١
 رصبي :س ؛ف (رصبيو عمسي )7 .-:ل (رصبلا. ..ققح و 8-5 .-:ح ل
 «ل ( ديرت ) . -: ف «ل ( دق ) ١1 .انيع :ل (نيع) .-: س «ل ( دق ) 8 .عمسيو

 . كنأل :ح ؛كنأب :أ (كنإف) 5 .هيبشتلا :ش ( ليثمتلا) ١4 .نوديري :ح

 . تبن لاق منعلا + : ف (منع) /١١ .قبي :ح (دبي)

 ١) كلذكف ) .-:ش ( ةمعنلاو ) . فاضأ :أ «ل ( فارطأ ) ؟ .رشنلا نأ :ح (هنأ (

 .كلذكو :ش ؛ح ٠- ( 5ء«ف «ش «ح ( يعدم ) 5 .-:ل ( ملسو. ..فصو يف

 هنوك :ش (هيلع ) .عيمس :ل (ريصب ) 7 .نيعلا + :ف (روعأ ) . يعدي :س

 .هب :ل (اهب ) 8 .-:ل (دارأ) .حراوجلا :ل ( ةحراجلا) 8 .ىلع ٠١ ) مدقت
 .-:ف «ش (لبق) .اهانيب :ح (اهنايب ١١ ) ,:ن ءهف (هليوأتو
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 ص 6.*١:

 ص ١" ١:

 :7١”7؟ ص

 :31 1” ص

 ص 4*١:

 ثيدحلا لكشم

 ١1 .رهظي نأب :ح (راهظإب كلذو ) 9 . ىلجت :أ «ل (ايلجت ) 8 . ىلع : ش ( ىلإ )7

 (لاقي ) .كلذ نم :ن ؛كلذ :ش ؛كلذل :س «ح ( كلذك ) ١ 4 .دارآ :أ ( ينعي )

 .لوقت :ف 2ح

 «أ ( اذإو ) / .اودارأ امنإ :س ؛دارأ امنإ :ف (دارملا) ه .اهنع + : ف (جورخلا)١

 :ف (دبع) ١١ .-: ف ( هليوأتو ) 5 .لمحملا :ف ؛عونلا :ل (وحنلا ) .اذإف :س

 .ةمعن+

 :س «ش (نم ) .امل: ل (امنإ) ؛ .هليوأت :س «ف ؛ركذ-: ش ( كلذ ليوأت ركذ ) *
 (امنإ) 8 . ديرت : ف ؛ديري :ح ( نوديري ) ” .اهتاداع :ح «ل ( مهتاداع) ه .يف

 :ش ؛كلذكو :ف «ح (كلذلو ) ٠١ .هل :ل (هب ) 4 .امتإف : ف «ش ءامنإو :ح «أ

 :ح (يه يتلا) ١؟ .ةردقلا :ل (ةداعلا) ١١ . نأ + :ف «ءش أ( يأ ) .كلذك

 :ش ( برقلا ) ١ 4 .ةحراجلا :س ؛ح ؛ةحراجلا ىنعمب :ل ( ةحراج ) .وه يذلا

 ( ةردقلا لحم ) . تناك امل :ن ؛تناك نإو : ف «ش ؛ذإ : ل ( ناك نإو ) ١5 .فرعلا

 :ف شح (ققحي ) .امأو : ف ءش (امأف ) ١5 .ةردقلل الحم :س ءف ءشءح

 .لومحم :ل (الومحم ) ٠١ .و :س ءف ءش «ح ( يف ) .قيقحت

 «ل (هجو) ؛ .نإف :س «ح ءأ(نأو) ؟ .هسفن هب :س ءف «ش (هب هسفن ١)

 (هليوأتو ) ٠١ .كلذ يف :ل ( يف كلذ ) ه .هب + :س «ف «ش ( سيلبإ ) .-: س

 ( تفتلت ينم ) .وه نم ىلإ أ :ح (وه نم ىلإ ) "١ .-:س «ن (هل) ١5١ .-:ف

 :ح ؛كلذ ليوأت ركذ :أ ( هليوأت ركذ ) ١١ .انأ :ل ( ينإف ) . ينم : ف ,ح ؛-: ل

 :ش ( لمعتست...يف ) ١5 .ركذ-:س ف ؛( ن يف ضايب ) -:ش ؛كلذ ليوأت

 (ةحراجلا. ..اهنمو ) ١8 .دوجلا :ش (ةدوجلا ) ١7 .برعلا مالك يف لمعتست

 ؛لوقك :ن ءأ «ل (لوقكف ) .ةدهاشملاو ةيؤرلا :ف «ح (ةدهاشملا) ١9 .-:ش

 .عضو :س ؛عضاو :ف ( عنصأو ) .لوقك وهف :س ؛لوقف :ح

 ١) .يف-:ف.ح ؛مهلوقك :(؟)؛(اذك ) مهلوق يف يف :ل (مهلوق يف 5

 ) .هب داري ام :ن ؛هب داري يذلا : س ؛ح (اهب داري يتلا ) " .ربصاف :س «ش (ربصاو
 ) أ ؛موزللا :ل ( موقلا) .-: ل ( اذه ) . مهلوقك : ف ؛هلوق يفف :ح ( مهلوق يفف

 :ف ؛ىنعمب نيع :ش «ح «ءأ ( ىنعمب نيعلا ) 5 .امأق : ف «ش «أ (امأو ) . مورلا :ح

 :ل(اكرتشم) 7 .-:ل(يه)ه . يلام :س ءف ءش (لاملا) .اهب داري يتلا



 ص 8”١:

 ص 5" ١:

 1:1" ص

 اند كروف نب ركب وبأ

 ( ةحراجلاب ) 8 . هفصو :س ؛ئرابلا فصو :ف ( هللا فصو ) . كرتشم :أ ؛هكرتشم

 (يف هلوق) ١١ .لاق :ل (ليق) ٠١ .نم :ف «ش «أ ( يف ) 5 .حراوجلاب :ل

 . اظفاح :ل ( ظفاح ) ١ . كلفلا عنصاو : ف ( يرجت ) ..--: ش «ح ( ةنيفس ) .-: ل

 ؛و-: ش «أ ( هيبنتو ) ١١ .يذلا نم :ل (نمم) ١١ .دارملا:ش (ركذ ام) ١5-4

 ىلع :س «ف «ح (ةالصلايف) ٠١ .-:ش(دق) ١4 .هبنتي :ف ؛اهيبنت :ح

 11 . عوضخلا : ف (روضحلا ) .مض :ح ؛مذ :س «أ ؛مود :ل (مز) ؟١ .ةالصلا

 .-:ش (هل)

 :ح (انتءالك ) ه .انيحوو + :ش (اننيعأب) .-:ل(دق) 4 .-:ف«ش(هل)؟

 (رصبلا ) ١١ .انتآرمب :ل (انم ىأرمب ) ٠١ .نونمؤملا :س «أ (نينمؤملا ) 8 .انتياعر

 .هل ةفص :س ؛هللا عمس :! «ل (هلل ةفص ) ١5 .نأ :س «ل (هنأ ) .رظنلا :ل

 ثيح :س «ف ءش ؛ح (ركذ دنع) ١7 .عمسلا :ح ؛عمسب :أ «ل (عمسلاب )

 :ف (ادحاو ) .١8 صخي هنأ :ل ( صخي ) .-: س «ح «ل (ربخلا يف ) ١0 .انركذ

 «ل ( نأ ) . بهذم نم انركذ :ح ( هيلإ تبهذ ) .-: ف «ش (طقف ) .اذه نود +

 :ش ( ضعبلاو ةحراجلاب ٠١) ..-:ل (ةحص ) .-:ف «ل(عهل) ١9 .-:ف أ

 .وضعلاو حراوجلاب

 ءف ؛نايب :ش (ركذ ) 8 .ةالصلا يف + : ف «ح ( تفتلي ) ” .ام :ح «ل ( امر ه

 ؛نآرقلا هتءارق :س «ح ( نآرقلل هتءارق ) ١١ .نيب نم :س حف (نيب) 1

 .هب + : ف ( يطعأ ) .هنأ :أ ؛هنأ نم : ل (لاق هنأ ) .نآرقلا ةءارق :ف ءش

 :ف «ءش «ح (اباجح هل) ١ .لمع ثلث : ف ؛ثلث ملع :س «ل (ملع ثلث ١)

 :ش ؛( اذك ) ةرثوح :ح ( ةيريوج ) .(! ) تلاق :س (لاق ) 4 .هل-: س ؛هل اباجح
 ءهفءح(هل).-:س«ءن(هب)”.اومت :فواوموق :ش(حاومق)ه .ةريوج

 1 .-:ل ( دنه) م .اومت :ف ؛اوموق :ش (اومق) .مكل + :ح (لقأ) .-:س

 (نطب لهأ) .كل. ..كل :ل ( كب. ..كب ) .-:ل (هب) ٠١ .-:1؛كل :ل( كب )

 :س ؛ديرت : ف ؛ديري :ش ؛ديريو :أ ( نوديريو ) ١7 . لهأ : ف ؛لهأ نطب :ش

 :ف ؛و-: ش ؛دبربو :أ «ل ( نوديريو ) .لوقت :س ؛لوقي :ح (نولوقي ) . ديرتو

 ربخلا :ح ( ىلع ربخلا ىنعم ) ١0 . برعلا :ش ( برعلل ) ١ 4 . ديريو :س ؛ديرتو

 ؛لغتشي :ح (لغش ) .-:ل ( كلذب ) .اهيلع :ح «ل ( هيلع ) ١8 . ىنعم ىلع
 .لغشي :ف



 سا

 :8"1 ص

 ص 8”"١:

 ص ١5٠١:

 ص 1١54١:

 ص ١4373:

 ثيدحلا لكشم

 ٠ .اهتمرحل :ش أ (اهتمرحب ) 4 .-:ل (كلذ ) . -:س ءف «ح (اضيأ) "

 ءيش :ح أ ( هبلق نم ءيشب )1 .-:ش ؛يأ ىلص اذإ :ل (يأ) .نأب :ح (نإف )

 : ف ؛اريخ : س «ش «ح ( هريخ ) . هبرق : ش ( هبرقو هلبق ) ٠١ .هبلقب : س ؛هبلق نم
 ١ .هيلإس: ش ( هيلإ نسحأ ) ١١؟ .-:ش (نإ) .هلاون :ف (هباوث ١١) .هلاونو +

 .لامأ اذإ :ف «ش «ح (لامأ) ١5 .هلثم :ش «أ (هليم) ١5 .لبق :ح ( فلس )
 ريخلا :ف .ح (ةداعإ) .:ش (دقف) ١7 .:ل (هب) .دبعلاب :ل ( دبعلل) 5

 .اذكهو :ش ؛-:ل (اذهو ) ١8 .ةداعإو

 ٠١ .هتهج ىلع + :ل (اديفم )7 .و :ف «ش «أ (وأ ) ١ .اوغازأ :ل (اوغاز ) ؟
 .نع :ل (نأ) ١١ .ةمايقلا موي + :ش ( مهيلإ ) . يبنلا :ف «ش «ح (هللا لوسر )

 الو :ف ؛ح (مهيلإ. . .مهيكزي الو ) ١5 .هبوث رج نم :س (هرازإرجي يذلا )
 . مهيكزي الو مهيلإ رظني

 هتفأرو مهل :ش ( مهب ) .همحرت :ش ( هتمحر ) .-: ش (امنإ) ؛ .-: ش (يأ)
 اضيأ)5 . هتزئاج : ف ؛هتزئاجو + :ش ؛هتدابع :ح ( هتدئاع) .مهل :ف ؛(اذك )

 ٠ .اضيأ-: س ؛اضيأ ءاعدلا يف :ف «(ن نم عطقملا طقس ) ش «ح (ءاعدلا يف

 + :س (موي لك ) .نإ لاق هنأ :ف ؛نإ لاق :س «ح (نأ) .نأ رخآ :ح (نع)

 (ددجتي ) .هذه يف :ل (هذهب) .-:ش ( عفريو ) 8 .نوتس :ل (نيتس ) .ةليلو
 . يتلاو :أ ؟-: ش «ل ( ىلإ ١ .ريغت :س «ش «أ(رييغت ) 5 .هثدحي :س

 .اضيأ + :ش «ح ؛لوأتي اضيأ :أ (لوأتي ) ١5 .نإف : ف ءاذإو :ل(نإو)

 «ش ؛ح (نم) . فطعتلا :ش (فطعلا) ؟ .املع :س ء«ف «ش ءح(ملع)١

 ؛رركتو ددعت :ح ؛دعدو رركن :ل (رركيو دعي) .ال :ل (الو) ” .-:س ءف
 .نوكي نأ هانعم لمتحي اذه :ح (هانعم نوكي نأ لمتحي )0 .رركيو داعي نش

 :ف (ءازجإلاو ) ١١ . نإو :س «ش «ل (امنإو ) .لامعألا نِإ :ل ( لامعألا امنإ) ١

 . ىرخألا يف

 ءف شح (يور دقاضيأ) ١ .اضياآرخآ + : ف ؛رخآ + :ش «ح (لاؤس) ١

 أ (ىنعم)" .ذنم :ف ح (ذم) * .رخآلا + :ح (ربخلا) .اضيأ يور دق :س

 «ح (ىنعم ىلع ) .قيرط نم :ف ( ظفل ىلع ) 7 .امأف :س ءش (امأو ) .--: ش
 كرتو :أ (لوبقلا كرت وأ) .امهكرت :ف ؛ح (اهكرت ) 8 .ىنعمب :س ءف «ش



 ص 1١4#:

 ص 1١545:

 ص ١58:

 ص ١545:

 0 كروف نب ركب وبأ

 ١١ .نأل :ل (نأب) .-:س ء«ف «ح (اذه) ٠١ .لوبقلل هكرتو :ش ؛لوبقلا

 لعف ) ١ 4 .عنم :س ؛هعنم ىنعم :اف ؛عنم ىنعم :ح (هعنم ) .رظن : ف (نكر )
 (اهيف) ١5 .اهلهأب :س «ن ؛هلهأل :ل ( هلهأب ) .ريخلا لعفو قيفوتلا :ح ( لضفلا

 ف (هللا) .انفصورمأ :ح (هب فصو ام) .بيترت :ف «ح (بتري) ١5 .-:ل

 .نم :ش ( يف ) 107 .-:س

 .لالملاب :س «ش ؛ةلالملاب :ح (للملاب) ه .-: ف «ش «ح ( كلذ ليوأت ) 4

 :ل (لولح ) .الاحم :ل ( لاحم ) ” .ذافنتسالا :أ ؛لاغتشالا :ل (لاقثتسالا)

 .سيل :س «ل (اسيل) ٠١ .(ىمسف -) امسف :ل (يمسف) 5 .قلخ

 + :س «(ن نم عطقملا طقس ) ش ؛ح (دارأ) .هموصخ عطقنا :ح (اوعطقنا) ؛

 ف «ش «ل ( ينم )7 .-:ل (امك ) ” .مهريغ :ل ( هريغ) .مهل :لل (هل) .هب
 ( لمي ) . قرخب ىوريو : شماهلا يفو «برحب : ف ؛برحب :1«ل ( قرخب ) .انم :س
 لمت هنأ :أ ( لمي هنأ ) .هي + :س ؛اذهب + : ف (دري ) 8 . لمن :س ءف ؛لمت :أ «ل

 «ح (هل) .اولم :أ «ل (هولم ) . نولمي مهنأ :س ءف «ش ؛نولمي مهنأب :ح ؛(اذك )

 -- .-:ف «( ن نم عطقملا طقس ) ش ( هيف ) .مهل :س ؛( ن نم عطقملا طقس ) ْش
 5 .نونوكي. . .مهنآل :س «ف «( ن نم عطقملا طقس ) ش ؛ح ( نوكي. . .هنأل)

 ال مهنأ :س ءف «(ن نم عطقملا طقس ) ش «ح ( لمي ال هب) .مهلثم :ح (مهك)
 ١١ .هدبع :ش (هديبع) ٠١ .مهموصخ :س ءف ءش ؛ح (هموصخ) .نولمي
 :س «ش «ح 2 (للملاب) .نآأل:س ءش ؛ح ء2(نأال).اهيفمه :ل(اهيف)
 .لالملاب

 (هردق ) ه .هنأ :ش (هنأب ) ؟ .كلذ ليوأت :س ءف «ش ؛-:ح (هليوأت ركذ ١)
 ٠7 .اذك :ح ( كلذل) .نامزلا اذه : ف ( نامزلا ) 5 . يف :ل (نم ) .هتردق :1 «ل

 نامزلاو نونملا :ح ؛نونملا مهدنع اضيأ :ل (اضيأ نونملا ) 8 .هبير :س (اهبير )
 . تناك دق :س ( تناك ) ١١ .لاق دق :ح (لاق ) ١١ .اهبير :س (هبير ) 9 .اضيأ

 :س ءاف «ش ( متببس ) /١1 .هرادقأو هللا لاعفأ : س «أ ( هلاعفأو هللا رادقأ) ١

 :ل (لجر) 4 .وه :س «ح «ل (وهو كلذل لعافلا) * . دلو يف :ل ( دلو ) *
 :س ؛ح (نوكب ) 8 .لعافلا :س (لتاقلا) 7 .-:ل ( نأ ) 5 .الجر :ح ؛لجرلا



 لاقل

 57ص ١:

 ص١58:

 ص ١49:

 ص ١68٠:

 ثيدحلا لكشم

 ١6 .هللا لوقي :س «ف ؛ش (هللا لاق ) ١؟ .ةاور + :ح (ضعب ) ٠١ .نوكل

 لاوحألل ) ١77 .انركذ :س «ف «ش ( هانركذ ) . نأ نابف : ف «ش ؛نأ ناب :ح (نابف )

 ( هركذ ) . ىلع اضيأ :ش «ل ( ىلع ) ١8 . اذإف :ل (اذإو ) . يذلا لاوحألا : ل ( يتلا

 . ينإ يأ :س ءف ءش ؛يأ :ح ( ينإ) .-:ل

 أ (رورم ال ) . ديرملا :ح (ربدملا ) .لعافلا هنأو :ش ؛لعافلا هنأ :ح ( لعافلا ) *

 وأ هب ثدحي هنأ ) .-: ش ( يلايللاو ) 4 .نود نم :س ؛رورم يف :ف ؛ال-: ش

 9 .كلذ ليوأت : ش ( هليوأت ركذ ) 8 .اهنم وأ اهب (اذك ) ثدحي اهنأ :ح (هنم

 ٠١ .ال :س «,ف «ح (الف) .ضعبلو ةحراجل :س «ش «أ ( ضعبب وأ ةحراجب )
 الومحم :ح (الومحم هانعم ) .امل :ش ؛امم :! (امب ) ١١ .ىلاعت + :ل (هنوك )

 . بجوي :ف «ش ( يضتقي ) ١7 .-:ح ؛وحن + :س «ف «أ ( ىلع ) .هانعم

 (هيف عضوم ) ؟ .و + :ف ؛وهو + :ش ؛و-:ح (نينحو ) .ناكف :ل (ناكو ) ١

 .هانركذ : ف «ح (انركذ ) .ام : سس «ش ؛ح (ام ) " . فئاطلا عايض نم ةعيض : س

 .كلذك :ف .ح ( كلذل ) 8 .-:س ؛نولوقي :ل (لاقي ) « .--: ش (لوقيو) :

 (ىوريو ) ٠١ .(اذك ) سياب :ش ( سباي ) .ايطو : س ءف ؛مهأطو :أ (أطو ) 5
 ١١ .مرهلا تباث : ف ؛مدقلا تباث :أ ( مرهلا تبان ) .يورو :س ؛ىورتو :ل

 :ن ءف ؛مالكلا اذه يف :أ ؛اذه :ل (مالكلا يف اذه ) . نإو :ش ؛اذإف :أ ( اذإو )

 «ح ( تاسامملا ) ١7 .ازئاج :ح (ايراج ) . برعلا ةغل :ف ( فرعلا ) .مالكلا اذه

 .ةسامملا :س

 :س ؛هيبشتلا يضتقي امم : ف ؛ليوأتلا يضتقي ام :ح «أ ( اليوأت يضتقي اممث) ١

 نأو)7”.-:ش(ىلإ)”.كلذ ليوأت :س(هليوأت ركذ) ه .هليوأتو

 (لطبي اضيأ. ..هتدئاف ) 8-٠١ .نكل :ل (هنكل ) 8 .-:ل ( ةقيقحلا . . . شرعلا

 (ةليضف) ١١ .دعس :ل ( دعسل) .-:ل (ربخلا) . ديرأ :س ( ديفأ) ٠١ .-:ل

 .هريرس : س ءف «ش .ح (ريرسلا) .هل + :س «ف «ش ح

 2 «أ (يلؤدلا ) ” .نالف :ل (انالف) .لاقيو :ل (لاقي) ؟ ,.-:ل (كلذ يف)١

 .-:ل (هل) .-:ن «ل ( هلكأي ) 4 .ماعطل :أ ( ماعط ىلإ ) 1-5 . يليدلا : ف «ش

 ( حرابلا ) . تحت زتها : س ؛ح ( دنعزتها ) .  ةجاح ىلإ :ح ؛ةجاحلل :1 ( ةجاحل )

 ٠١ .هب :ش ( هلوح ) 9 .امك :ن (ام ىلع ) 8 .جرايلا : ف ؛حداملا :أ ؛خدابلا :ل

 .-:س «ح (هللا لوسر ) ١١ .ينعي :ش (نم )



 ص ١©١٠6:

 :8١؟ ص

 ص “"١6:

 ص ١84:

 ص ١68:

 ص ١685:

 4 كروف نب ركب وبأ

 ١ ف ؛نينمؤملا :س «ح ( ىتوملا ) .رشبتست ىتوملا :ل ( نورشبتسي ةكئالملا) : +

 اعيش :ل ( ءيش ) ه . ثيدحلا : ف «ش (ربخلا ) ؛ .هنم :ل ( هيف ) ؟ .نينمؤملا نم .

 ٠) .ةمقلع : ف «ح (ةبقع) 8.-:ف (هليوأتو

 :ل ( جتحاو ) 4 . نإ :ح ؛هانعم نإ :ل ( نأ هانعم ) ” .-: ش «ح ( كلذ ليوأت ١)

 ؛-:ل ( كلذ يعمصألا نع يور دقو)ه .جتحاو كلذ يعمصألا نع يور دقو

 .هانعم نإ : ف ؛-:ل (هانعم ) 5 . يعمصألا نع كلذ يور دقو :س ءف «ش .ح

 4 .نأ يأ :ش ( نأ ) 8 .ةوبنلل :ل (هتوبنل ) < . دلجلا + :ف «ح ء(حرط)ه

 اس ل (هنأ)

 5 .افيدح + :س «ش (هللا) ه .هيفني :ش (هينفي) .امنإو :ف«ل(امنإ) ؟

 :س ء(ف «ش «ح ( نوكي ) .ال :ش (مل) 8 .-:س «ل ( ىلإ ) 7 .ول :ف (اميف )
 .ف «ش «ح (مهلامعأ عم ) .مهتالص يف :ش «ح (مهتالص عم ) 9 .مكيف +

 نأ امك :ف «ش (هنأ امك ) ١7 .نوزواجي :ش (زواجي ) .مهلامعأ يف :س
 . يبنلا

 مل :ف (سيل ) . ىلإ يدؤي :ح ( بجوي ) ؟ .ملف :ش (ملو).-:ل (ملسو) ١
 . لماحل :ح ( لمح نمل) ه .قدص :ف (لثم ) ؛ .ةباتكلا : ل ( هتباتك ) * .نكي

 «ش ( يفو) .نمل:ح ( يأ ) .لمحي :ف ؛ح ( لمح ) .-:ل ( هلوق. . .لمح )5
 ١١ .مهبولق يف :ح (مهبولق ) ١١ .هللا مالك نأ :ح (مالكلا نأ ) 7 .يف : ف

 .اهل + :س (رواجم ) ١4 .-:ل ( يف ) ١ .اظوفحم :أ ءل (ظوفحم )

 لوسر نع ةمامأ وبأ ) .ام وهو : ف (اميف. . .ليق نإف ) ؟ .ربخ ركذ :ح (ربخ ١)

 :س ءف «ش (مسج ) 5 .هتقرافمل :ف «ش «أ (هتقرافمب ) ه .هنع :ف (هللا

 ١١ .ام هنأ :ح (ام). وس: ف «ش (ىنعملاو ١١) .هيف : ف «ش (هنم )ا/ .امسج

 لعجف)) ١٠١ .ادوجو :ش (هدوجو ) ١4 .ملسو هيلع هللا ىلص + :ل (هيبن)
 «ل ( دق ) ١7 .لاق :س ءش «أ (لاقف ) ١5 .لجرلا لعجف : ف «ش ,! ( لجر

 .اثدحم الو :ف ءش (اثدحم) .يه :ل(وه) .-:ش

 ١) ذم :ل ( ذنم . ١ .هنع ىهن :ش (هب ىهن) ”" .-:س «ف «ش «! ( نآرقلا) 5

 ) .ربخ ركذ :ح (ربخ ٠١ .-:ل (هنأ)
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 :١ها/ ص

 ١: ه8 ص

 ص ١69:

 ص ١5١:

 ثيدحلا لكشم

 ىلع :ح (ىنعمب ) .-:ش (لاق) ١ .-:ل (هانعم) .-: ف ءش «ح (دق ١)
 ه .انم :ح «ل ( ينم) .كنمو :س ,ف «ش ( كنمف ) ”٠ . ينعي :ش ؛ىنعم

 / .ترشأ :ف (انرشأ) ٠ .مالك :؟ ؛مالكلا :ل (همالك ) 5 .-: ن «ل ( ىنعم )

 .اماع :ل (ماع) ٠ .يبنلا :ف «ح (هللا لوسر)8 .ربخ ركذ :ح (ربخ )

 :ح ؛ملعاو :أ( ملعا ) ١؟ .-: س ءف «ح ءأ «ل ( كلذ ) .هتعمس :ح ( تعمس )

 .تأرق :س «ح (تورق) ١1 .باوجلاو : ف ؛ملعا باوجلاو : ش ؛ملعا باوجلا

 .هتعمس : ُش ؛هتعبت :ح ( هتعبتت )

 ١ ) .أرقا :ف «ح (انأرق ) .هلوق :ح (انلوق ) .وه :ح ( يه) ” .كلذ :أ(دلو 3

 ) ؛ازاجم :1 ( زاجم ) .: س ( هب ) . هلوق ىنعم نإ : س ؛ ىنعم :1؛-:ل ( هلوق ىنعم

 (كلذ هللا ىمسف ) .-:ل (هب) .هللا-: س «ن «ح (هللا مهالبأ ) 7 . يأ + :س

 .فونملا ؛س «ف «ش «ح ( عوجلا) 8 .هللا-: س ءف «ش «ح ؛هللا هامسف :ل

 ) .ةقيقحلاب :ش ( ةقيقحلا يف ٠١ ) .هانلق :س ءف «ش أ (انلق ١١ :ف (يف)

 .نم ١5) .ربع :ح ((؟ )أ ؛ريغ :س «ل (نيع) . نأل :نءل ( نأ ال ١١ ) (هليوأتو
 .هليوأتو ليوأتلا يضتقي امم :ش ؛ليوأتلا يضتقي امم :ف ءح 6 ١ ) :أ ل ( مزاح

 .-:ل (هنأ ) . متاح ١٠١ ) نم ائيش ) .ول :أ «ل (ام) . باجح + :ل ( باجح

 .نسح نم ائيش :س «ف «ش ؛-: ل ( سح ١5 ) تقهزأل :ل (اهسفن تقهز الإ
 .نع :س ءف «ش (نم) .هسفن ١7 ) .ران :ش (رانب

 يأ) .-:ل (ىنعم ) ١ .هليوأت : ف ؛ركذ-: س «ش ؛-:ح ( كلذ ليوأت ركذ ١)

 ( قلخملاو ) .روصحلا : ل (رصحلا ) 4 .-:س «ش «ح (هلال) ” .نوكي نأ : ف (وه
 (كلذ...مصاع نب) 9-١١ .هالعو :ف«ش أ (هالعف) 8 .قلخلاف :س «ش

 ١١ .نع :ح (نم ) .يخلبلا :ف «ش «ل ؛ ىحلسلا :أ ( يجلثلا ١١) .--: ل

 (يف ١5) .قوف :ح ( نود ) ١5 .نم انركذ :ح ( يف هركذ ) ١١ نع ل (يأ)

 نم)١٠.تندمأ:ف(انمأ58 تأ (الو) 18 .نم :س( ف («ش 2ح

 .-:س «ف (اريبك اولع ) .-:ل ( ىلاعت. . . هتابثإ

 3 .هبتم :س ف «ش «أ «ل ( ةينم ) ” .هانعمو + :ش 2ح ؛-:ل (هليوأتو)١

 نع ىلاعت ) 8 .ال :ح (الف ) .هنم وه :ح (هيف ) 7 .-:س «ف ؛نايب :ح (ركذ )

 (نإ) ٠ .هفصو :ف ( فصوي نأ ) . كلذ نع هللا ىلاعت : س ءف ؛-:ح ( كلذ

 .كرتأ ال ينإ :ن ( كرتي ال يأ ) . ييحتسي :(-:ن) ش أ ( ييحتسيل ) ,-كفش



 ص ١5١:

 صض؟١5:

 ص ”1١5:

 ص ١554:

 اس كروف نب ركب وبأ

 «(ش ؛ح ( ييحتسي ١) .نيتيلاخ :ش ؛ح (ايلاخ ) .يدي :ف ءش «ح (دي)

 .ليق :ف «ش «ح (ليقف ) .--:ل (عروتملا...ليقف) . ييحتسيل :س «ف

 .هللا لوسر اي عروتملا نمو :ش ( عروتملا...اي)

 :ل ( ءايشأ ) . ءايحلا نم : ش ( ءايحلل ) .-: ل ( كرتي ييحتسملا. . . ءايحتسالاو )

 (هزجحي ) / .هنأ + :ف(ديري)؟* .اذهلو :س ءف ءش ؛ح (اذهلف) ؛ .ائيش

 :ش (ريتس ) ٠١ .ييحلا :ش ( ءايحلا) .امأو :س ؛نإو :ش (امأف ) 4 .هجرخي :ل

 . هليوأت نايب :ف «ش «ح ( هليوأت ) . -: س (ركذ ) * .اذإو : ف «شءح (اذإف)١

 :ش ( كلذ ) 5 .-: ش «ل (هل) .لاقو :ش (لاق مث ) ه .هلهأل :س (هينبل) 4

 ( يلع هللا ) 5 .كتفاخم :ح ( كنم ءايحلا ) .لاقف :س ءف «ش ,ح (لاق) .اذه

 كلذ :س ؛هبس: ش ( كلذ هب) . بذع :ل(هبذع) ٠ . يبر يلع : ف ءش «ح

 هل :ل (هل لجو زع ) ١١ .هللا لوسر لاقف : ف ؛لاق : ش ؛لاقف لاق :1(لاقف ) .هب

 . لجو زع

 ه .الكشم :ل ( لكشم ) 7 .ءيشب :ش «ح (ءيش) ؟ لس اف (ركذ)١

 .نم :ف ؛ح ( يف ) .امل :ح (ام ) 5 .هباتك يف + : ف ؛باتك يف + :ش ( ىلاعت )

 (هتيسن) ؟ .كلذ :س ؛اذكو + :ف (اذك ) 8 .ركذتف + :ش «ل (امهادحإ)

 .نايسنلا + :س ( انهاه ) . ىنعمب :ح ( ىنعم ) .-: س ( كلذ ) ٠١ .هتيسنأ :ل

 :ح (هنأ ال ) .-:ل (هباب يف ) ١ 5 .-: ش ( قيقحت ) ١7 .رعبلا :! «ل ( نيللا) ١

 ١١ .رشني نأ زوجي ال :ح ( يسني نأ زوجي ) .ناك امإ :ف ؛ح (ناك ) .هنأل

 نأ ( الإ :ن) ال :ش ؛بلطت :ل (ابلطت ال) 15 . نإ :ن ؛نإف :س «ش «ح (نإو)

 .ابلطت كلذ

 ١ :ش ( هيلع ردقن ) ؛ .حصي :س «ف ءش «ح (حلصي ) .بذع :ل (هبذع) +

 «ش «أ (وبأ لاق ام هلثمو ) .نا :ل ( يأ ) 5 . (انرّدق ام + :ش ) هيلع رّدقن نل يأ

 :ح (يلذهلا) 7 .وبأ لاق هلثمو :ف ؛وبأ لاق امك :ح ؛يبأ لوق هلثمو :س

 .نكي :س ( نوكي) ؟ .دئاع :ح ( ادئاع) 8 .ينادمهلا ٠١ .-:ش (يأ) ١١
 .امك :ش (امل) ١؟ .عزج عرو :س (عزج) ١4 نإ) ؟4 .كلذ + :ح (ىلع)

 س ( هللا ءاش :-. ١5 ) نايب: س ؛-: ف ( هليوأت نايبو . ١ ) «ش «أ ( هللا لوسر

 . ىبنلا :س ف



 لادل

 ص ©١58:

 ص 55"١:

 :5١ا/ ص

 58ص ١:

 ص ١١9:

 ثيدحلا لكشم

 :ح (هتتب) .اهلصو نمف :ف (اهلصو نم ) ؟ .اهل تققش :س (اهتققش ١)
 «ح 2أ ( يه ) ؛ .ركذ-:س ؛ليوأتلا ركذ :ح ( هليوأت ركذ ) ” .هتتب يأ هتعطق

 . عرفتت :ل ( بعشتت ) / .لاق : سس «ح (ليق ) .ةقرفتم :أ ( ةعرفتم ) ه .وه :ش

 :أ (نالفب ) .لوقت : ف ؛نولوقيو :ش ( نولوقي ) ؟ .هللا ركذب :ش (هللاب) ١
 .(طقف ) ح يف ( يناري. ..تيطغت ) 4 .-:ل ( ىنعملا) .-: ف (لثم) * .كلذ

 نم هب تنمأ + دّمَحُم لابح نم لبَحب تقلع :قباسلا تيبلا «تيبلا اذه لبق

  .ءاش :ف «ش ؛ح (ءاشي) 5 .يأ تيطغت :ف (يأ) ه .ناّئالحلا قراط

 .هدي يف : ف «ش ؛-:ح ( دي يف ) 8 . ديري :ل (مث ) .( اذك ) هنمأا : ل ( هعاطأ )

 «ح (هب) 4 .ةقلعتم : سس ؛تقلعتف :ف «ح ( تقلعت ) .كلذكو :ش ( كلذكف )

 «ش٠«ح (اذإو) ١١ .هللاف : ف «ح (هللاو ) .-:1 (اريبك. . .هللاو ) 5-٠١ .:س

 «شءح (مهوتت).نإ:ل(نإو) ١5 .لمحامم :س (لمحام) ١4 .اذإف :ف

 .هب + :ح (دارملا) .ملعتف :ش (ملعف) ١8 .ملف :ل (مل) .همهوتت :س ف

 :ل (لاثم ) ٠١ .رمأل اديكأت :س (رمأ ديكأت ) .امنإ هنأ : ف «ح ؛امنإو :ل (امنإ)

 :س ؛ةداع ىلع : ش ؛ةداع يف : ف «ح ؛تاداع :أ ( تاداع ىلع ) ؟١؟ .لاثمأ

 . بطاخملا يف :ف ؛ةبطاخنلا يف :ح ؛بطاخملا (؟ )و :أ ( بطاختلا يف ) .ةداع

 . برق :ح ؛نرقأ :ل ( نرق ) .املف :س ؛املو :ح (ا) 5 . سفنلا :ش ( سوفنلا ) *

 ؛-:ف (هليوأت نايبو ) .-: س (ركذ ) 7 .-: ف «ل (هب ) .ىلع :أ ءل (ملع)
 (هللا ) .رشني :ف ؛ىسني :ش «ح «ل ( أسدي ) 9 .ربخلا : ل (ربخ ) 8 . نايبس: س
 يأ (هل) .تنس ءف ءش ح

 (لوقي نأ ) .لوقي نأ : ف ءش (هللا لوسرل ) 4 .لاقف :س ؛لاق :ف (لاقو)١

 (ركذ ) .ركذ : ف ؛-:س «ح (نايب ) 5 .: ف «ش ( نإ) .-: ف «ش ؛نأ: 1 ل

 .فيكف :س ؛فيكو :ح ( فيك ) .نأ :ل (هنأ )77 .-:ف «ش ؛ح (اذه ) .-: س

 ١١ .ءيش :س ؛ح (ائيش ) ٠١ .: س «ش «أ ( يبأ ) 4 .ّيَِبَأ ىور : ف ( يور )4
 . ىلإ اكلم : ف ( كلم ) ١١ . قدصملا : ف «ل ( قودصملا ) .انربخأ :س (انثدح )

 . يبنلا :س «ش (هللا لوسر ) .نع يور :ش ؛-:ل (ىور)

 4 .رخأتي. . .مدقتي :س ءف «ش «ح ( نرخأتي. . .نمدقتي) ”.نأو :ش(نأ)١

 "* . كلذ + :س «ف ( دعب ) .نارمع نب + : ل ( ىسوم ) .رمحألا : ف (ربكألا)



 ص 7١ ١:

 ص 71١ ١:

 ص 1١077:

 :١ا/# ص

 موع كروف نب ركب وبأ

 .ءاجرلا :ن «أ ( ءاخرلا ) 1 .-:ح «ل ( دق ) . ينأب :ل ( ينإف) .لاقف :ل (لاق )

 «ل ( قزرلاو ) ١١ . ىنغ ةايحلا : ل ( ةايح ىنغلا ) .ارقف توملا :ل (اتوم رقفلا) ٠

 .-:ش ( دحأل ) ١٠5 . قزرلا يف :ف

 «ش ( لكلو ) .-:ل (لجألا يف ) " . دق هنأ ربخأ :ش ؛دق :ل ( هنأ ربخأ دق) ١

 :س ( يف ) © .ةعاس هنع :ل ( ةعاس ) .الف. . .اذإ : س «ش (ال. . .اذإف ) . لكل :س

 :ل ( صقنلا ) 9 .ريمعتل : س ؛هريمعتل : ف «ش «ح ؛ةرمعتلا :أ ( هرمعيل ) 8 .نم

 :س(ءف (مدقتسم...رخأتسم) ٠١ .:ف «أ(ةنس) .رصقلا : ف ؛ضعبلا

 ؛بجوي :ل ( دجوي ) ١7 . ىنعم نإ :ف «ح (ىنعم ) ١١ .مدقتسي. . .رخأتسي

 (هردق ) .نيبأ : ف «ح ءأ (نيب ) ١7 .نإف لاؤس : ف ءش (نإف ) ١4 .رخؤي :ش

 .اهددم :س ءض «ءش «ح (اهتدم) .هب :ف «ح «أ( كلذب ) ٠١ .هتردق :ش

 .هنع :ح ( هيلع ) ؟ .اولاق :ف (اولاقف ) .انوفلاخي : ش ؛اوفلاخ :ح (انوفلاخ ) ”

 .ةفلاخم :س «ش ( فلاخم ) ه .كلذ :س ؛-: ل ( كلذ نم ) .-: ش (هغولب )

 يدؤي لوقو ) . ىلوأ ةنسلاو باتكلا عابتاو :س ؛ال ذإ :ش ؛( ضايب ) -: ل (الوأ)
 + :ف «ش «ح ( ةنس نيسمخ ) ” . فصوي نأ نم :س ؛فصوي :ش ( فصو ىلإ

 «ش «ح ( ملو ) . كلذ ةدم غولب هيلع عطقيو ةنس كلذ لعجيف لتاقلا هلتقي مث

 لاق :س «ح (ليق) ٠١ .هديب :ف (هل) .اديز + :س (نكمي )7 .ملف :س ءف

 .اهيف :ش ؛-:ل (اهنم ) ١5 .-:ح ( نإ) .لهأ ضعب :ح (لهأ ) ١١ .لئاق

 مكحلل :ف ؛ح ( تابثإلاو ) .هللا + :!( فصوي ) .هريدقت :س «ح (هريرقت ١)

 :أ ( هانعم ) . لمعلا : ش (رمعلا ) .-: ش ( ىلإ ) ؟ .عدي :ل (وعدي ) . تابثإلابو
 ( ةبقعتملا ) 7 .-: ( ن نم عطقملا طقس ) ش «ح «أ ( هللا ) . حمي :ل (وحمي) .هنأ +
 :ش ( كلذ ىنعم) ه .اهمكح ةبوتلل :ح (اهمكحو ةبوتلا ) .ةبقعملا :س ءح
 (اربخم ) 8 .هريغل :ف (هريغ ىلإ ) .هملع يف :ح (هملع هب ) ” .تابثإلا كلذ

 ؛هوعبتا :ش ؛ح ؛( ؟ ) هوعبتي :أ ( هوغلبو ) ١١ .لاقف :ش (لاقو ) ١١ .ربخم :ل
 الجأ نوكيو :ف ؛مهلاجآ نوكتو :ح (مهل الجأ نوكي ) .هوعبتو :س ؛و:ف

 ؛هوعبتاو :ح ( هوغلبو ) ١١ .هركذو :ش ؛هركنيو :ح ؛-:ل (هركنو ) ١ .مهل
 ونقف

 :ح ؛امأو :أ (امأف) ه . فبلكتلا :س ءف «ش ( فيلكتلل)”.مث + :ل(مث)١

 3 .تافآلا :ف أ (ةفآلا) 7 .و :ل(وأ) 5 .,-:ش (هل) .لوق + :ف ؛لوقامأو



 الا

 ص ١75:

 ص ١7/6 :

 ص 5/١:

 :١ا/ا/ ص

 ثيدحلا لكشم

 .لاقي. ..لاقي :1( ىفن. . .ىفن ) ٠١ .-:ل (رهاظ ) .اوقراف :ف ءش «ح (اوداق )

 .-:ل ( كلذ بيقع ) ١5-١5 .هلوق نم :ف (هلوق ) .كلذ :ف .ح (كل)

 .ام :ف 2! (امم) ؟ .هليوأتو + :ش «ح (رخآ) .ربخ ركذ : ف «ش «ح (ربخ ١)

 . ءاضقلاو ءاعدلا :ف ,ش ؛ءاعدلاو ءاضقلا :ح (ءالبلاو ءاعدلا ) .-:ش (نإ) 4

 .-:ش(مث)8.يف :س(ءف(ءح (نم)ا.ام:ح (امم) .-:ش (ىلع) 1
 «ل (ضوعلا) ٠١ .ءاضف :ل ( ءاضق ) .-:1«ل ( ىلإ ) 5 .رضح :ل ( لصح )
 :ش (امهل) .كلذ :ح «أ ( كلذب ) ١١ .عفر :أ ( عفد ) . ضرفلا :أ ؛ضرغلا : ف

 :ل (ضيرحتلا ) .ركذلا كلذب :ح (ركذلاب كلذل ) ١١ .نزو :ل (رزو) .امهب
 «صيرحسلاب ؛ لاا صيرختلا

 «ح (هنأ ) .هللا لوسر نأ : ف ؛يبنلا نأ :ح ( يبنلا نع) ؟ .-: ف ( هليوأتو)١

 .اهامعأف : ف ؛هامعأو :أ ( هامعأف ) ه .روعأف :ّش «أ «ل ( هروعأف ) 7 .-: س ءف
 ٠7 .اذه :ن «أ «ل (هذه ) .توملا كلمل ىسوم نم : ف ( ىسوم نم توملل) 5

 .اوروصتي : ف ؛«ح (روصتت ) ٠١ .-:س «ف (نايب ) 8 .هفرصاف :أ (اهفرصاف )

 52-06 ءحو(ةرم)١ . تءاش اميف : س ؛اوؤاش امب :ح ( تءاش امب)

 :ح (اولاق ) ه .هلعل هللا لاق كلذكو : ححصملا بتك شماهلا يفو «-:ل (لاق )؟

 * . توملا + :س ف .ح (كلم ) .فيك :ف ؛فيكو :ح (فيكف ) .لئاق لاق

 .مطل ىسوم نإ :ل ( ىسوم مطل ) 8 .نإ هيف :ح ( نإ) .دقف :ح ؛دقو :ل ( دق )

 :ف ؛( ؟) هيتفلا :أ ؟(؟ ) هينملا :ل ( ةنتفلا ) .-: ش ؛وحن :ف «ح (لثم ١)

 . توملا كلم نم ةجحلا : ف ؛ةجحلا توملا كلم :ح ( توملا كلم ةجحلا ) ؟ .هسفن

 :ح ( ةظفللا ) . قارغتسا : ل ( ءارقتسا ) .اهنم :أ؛-: ل (اهيف ) © .هآر :ش ( هدار )

 (نيع9 .دقف ! ش ( دقو ) . ىنعم :ح (نم عون ) 8 .ةظفللا هذه : س ؛ةمطللا

 -:س «ش (ناك نإ) ٠١ .ةقدحلا : ف ءش ( ةقدح ) .هب دارأ :ش (هدر) .-:ش

 اصقن لخدأ : ف ( ىلع صقن لاخدإ) ١١ .ةقيقح :ح ( ةقيقحلا ىلع ) .:ن ؛نإ

 ( لجو زع هللا نذإب ) . توملا كلم : ف ؛كلمل : ش «أ ( كلملا ) . يه يتلا نيعلا ىلع

 .و-:ش ؛هدابع نم :1 «ل ( ةدابعو ) ١؟ . مولظملل : ش «أ «ل ( موطلملل ) . -: ش
 :ف ؛ءاشامب :س «ءش 1 (ءاشي امبر 1١١-١5 .نأ هل. . .هللا :ش ( نأ. . .هلل )

 ١ ؛ .هانلق :س ءف «ش «ح (انلق ) .ءاش :س ءف «ش «أ (ءاشي ) ١7 .ءيشب



 ص 1/8 ١:

 :١ا1/9 ص

 ص 18٠١:

 ص١8١:

 :8١1؟ ص

 اندر كروف نب ركب وبأ

 :1 ( كلذك ) ١5 .اذإف :ل (اذإو ) . باطخ ةداع يف :ح (ةداع ىلع باطخلا يف )

 ١ .نعطلاو هراكنتساو : ف ؛نعطلاو :ش (نعطلا ) . كلذك كلذ : ف ؛كلذ

 . نايب-: س ؛-: ف ( هليوأت نايبو ) .-: س (ركذ ) ١7 .نيعمجأ + : س ( مهيلع )

 :س «أ «ل (يأ) .ملعاو :ح (ملعا) ” .نايبس: س ء«ف ؛-:ح ( هليوأت نايب ) ه

 هلخدأ :س ءش أ ؛هلخدأ :ل (هتلخدأ ) 6 . دنع :ن ؛نع :ش ( ىلع ) 7 .نأ

 (نولوقيف) ١١ .ربعت دق :س ءف «ح (ربعت ٠١) .نوديري :ل ( ديري ) 9 .هللا

 .اذإو :ش (نإو ) .(اذك ) لوقيف :أ

 مال . -:ش (هنأ ) ؛ .لظنح :ل ( ةلظنح ) ه .كلذك :س ؛-:ش ( كلذ )*

 . تبرتقا :ح ( تبرقت ) ٠١ .-:ل (هب ) 8 .-:س «أ «ل ( ءاسنلا نايشغ لقيلو )

 .-:أ ل (ةحاسملاو ) ١؟ .ةعرس نع : ف ( ةعرسب ١)

 ١) ىنعم + : س «ش «ح ( ىلع ) " .هب دارأ هنأ هانعم : ف ؛هتدارإ :ل (هب دارأ . ©

 (امأو )7 . تدعو : ف ,ح ( دعو ) .ركش : ف «ح (ركشب ) .يأ :ف «ح ( ينإ)

 (اوعس ) 9 . عارسإ :س ؛يف عارسإلا :ح ( عرسأ ) 8 .و-: ش ( ةلورهلاو ) .امأف : ل
 .نوعسي :ل ١١ .مهلامعتسا : ف «ش ( مهلاجعتسا ) . داري : ف «ش (دارملا) ١١

 ) شع «ح ( ىنعم :-. ١5 ) .-:ح ( نع. . .هللا 8 ١ ) ل (ايكاح ١5 .-:1 (هنجأ)

 ملعأ :س (امب يل ملع) .هّرسأ : ف ؛ام: ش ( هرتسأ ام ) .هيفخأ : ش ؛هؤبخأ :ح

 .ام ١ .ينع (اذك ) اهيف : ف ( ينع) ١8-1١1 ) سقنلا :أ1 ( ةبكرم. . .سفن

 .ةبكرملا ةمسجملا ةسوفنملا ١8 ) ؛كلذك نوكي نأ نع :س «ش ( كلذك نوكي نأ

 .كلذ نع :ن

 ١) ةلئاس. ..تسيلو ) . برعلا لوقت هنمو : ش ؛لوقت برعلاو :ح ( برعلا لوقت (
 ؟ .برعلا لوقت :ح ( نولوقي ) ” .نوديري :س ؛نوديريو :ف ( ديرتو ) .-:ل

 ) :ف (هلوق اهنم هباتك ) 5 .-:ش ( كلذب ) ه .سفن :أ «ل (اسفن ) .-:ل (هب
 .-:ل (هانعم ) .لاوقأ : ف (نيلوق ) 8 .مكبر + :ش ( بتك ) .لاقف باتكلا 9

 ) .هتايآ :ف (هايإ) .مكرذحيو :ش «أ ( مكر ذحي ) .هانعم + :ش (لاق 1١-١١

 ) .-:ل ( كبيغ. . . سفنلا نأ ٠١ .-ك:ف «ءش (اضيأ)

 :ش (الو) .نإ-: ف ؛-: ش ( هلوق ىنعم نإ) ١ .-:ل (قلخلاو. ..مهنمو ) ١-5
 ( ىلاعت ) 5 .-: ش ( يل ) .ليوأتلا اذه : ش ( تاليوأتلا هذه ) ؛ .-:ح (اضيأ) .ال



 :18 ص

 ص ١85:

 ص ١886:

 ص 1١85:

 ثيدحلا لكشم

 :ش(ذإ)٠ باف ع (هليز . هلوق يف + :س ؛ىلاعت هلوق يف :ف «ش 6ح

 .نييمدالاو : ش (نييمدالا نم ١) ؟ .مهب :س ف «ش (هب) .امنإ

 .-:س ؛دبعلل :ح (هل) ؟ .:س ءف (هلل) .يركذف :ف.؛ركذي : (ركذب ١)

 «ن ؛-: ف (هليوأت نايبو ) ” .ةريبك :س ( ةريثك ) ؛ .هيلع + :س (هانلمح ) *

 .اطاطسف :ل ( طاطسف ) ١١ .نايبس: س ,ف ؛-:ح (هليوأت نايب ) 4 . نايب: س

 (هانعم نإ ) . -: س «ف «ش ( ىنعم ) ١7 .هكلم :ش ؛كلمي :ح (هكلمي )5

 .(1!) ةرصبلاب :ل ( مهل ةرصنلاب ) ١8 .-:ل (عم ) .-:ل

 ١ ) مهرصن. . .مهمصع :أ ( مهرصان. . . مهمصاعأ) 7 . ةرصبلاب : ل ( ةرصنلاب يأ .

 :أ(ةعامجلا) 5 .تاعامجلا :ش .أ «ل (ةعامجلا) ه .اياطخلا :ل (اطخلا)

 براقتم. . . ىنعم :ف ( ةبراقتم. . . يناعم ) 8 . تاعامجلا .

 اجتحم ) ه .هومتلمح :س «ف «ش «أ (اهومتلمح ) .اذإ :1 ؛نإف :ل (اذإف ) ؟

 :س «ش «ح (اذهب ) .اححصم :ل (الضفم ) .هيديب هقلخ نأب + : س «ف (هيلع

 / .ةدئافلا هذه : س ءف ءش ؛ةدئافلا (اذك ) اذه :ح (ةدئافلا ) 7 .اذهب هيلع

 نم...ءيش :ل ( ءيش. . .همالك نم ) .اقلي :أ «ل ( ىغلي ) 5 .-:ل (هركذل )

 :س (ىلعف ) ١١ .ام نأ :شء؛امو :ح (ام نأو ) .مدقت :ف ( ىضم ) ٠١ .همالك

 ؛هانعمو هليوأتو :ش «ح ( هليوأت نايبو ) . -: س (ركذ ) ١7 .اميف : ش (امب ) . ىلع
 .نإ مهللا :ل (نإ) ١ .نايب: س؛: ف

 :ل (لثم ) ” .-: ش ( كلذب ) ١ .كلذ ليوأت :ل (هليوأت ) .-:س (نايب) ١

 «ف (اضيأ) .و:س «أ ( هريظنو ) ” .هيبشت :أ ؛هبيسب :ل ( ةئيس) ه .هلثم

 (هيلع) 9 .ةيرخسلا :س «,ف «ش «ح ( يرخسلا ) .هنأ :ل ( نأ ) 8 .-:س

 بيلك نب ورمع + :ن ؛لئاقلا :ح (رعاشلا ) .وهو :س ؛-:ح (اذهو ) .-:ش

 ١١ .-:ش ( ىنعم ) .كلذكو :ف «ش (كلذك ) ١١ .(اذك ) يبلعشلا (اذك )

 .نأ :ل (انأ) ١5 .لوقت :ل (لاقي ) ١ .هتبوقعب ينعي :س ( ةبوقعب ينع)

 :ش «ح ؛نايبس: س «ن أ ( هليوأت نايبو ) .: س (ركذ ) ١ . ظفللا :ل ( ظفل )

 يف :ش ( لسالسلاب ) ٠١ .يبنلا : ف (مساقلا وبأ ) ١5 .ليوأتلا يضتقي امم

 . لسالسلا



 :48/١ا/ ص

 :188 ص

 ص ١886:

 ص 1١9٠١

 ناب كروف نب ركب وبأ

 (بجعلا ) ؟ .هليوأت :س ءف «ش «أ ( كلذ ليوأت ) ..-:س ءف «ح (نايب ١)

 .هنأ :س ءف (هنأب ) 4 .ارابخأ :ل ( رابخأ ) ” .-: ف .ءش ( دق ) . بجعتلا :ش

 :أ ( تاحارلا) 8 .-:ش ؛يف :ح (نإ) .لسالسلا يف :ش ( لسالسلاب ) 5

 ءف «ش ؛تاجردلا :ح ( تاحارلا) ٠ .( اذك ) ىواه :ش ( ىوأم ) . تاجردلا

 :ش ؛نايبس:س ءن ,ح (هليوأت نايبو ) .-:س (ركذ ) ١١ .ةرخآلا يف + :س
 ( بايثلاب لمجتي ) ١ 4 .يبأ نعو :ش ( يبأ نع ) ١؟ .--: ف ؛هانعمو هليوأتو
 .-:ن «ح «ل ( ينم ) ١5 .ةيوهقلا :أ «ل ( ةيهوقلا ) . بايثلا لمجي :ش ؛ح

 ١) .هنأ :ش (هنأب ) ؟ .نايب: س .ف ؛كلذ نايب ىنعم :ح (هليوأت نايب ١

 ) .فيكو : ف ءش ( فيكف ) ه .هلمجتسي :ف «ح ؛هبلجتسي :أ ( هيلحتسي
 ) .نأب :س «ل ( نأ ) 8 .هنع + :س «ف «ش «ح ( كلذ ٠١ .ةروص :ل (ةفص)

 ١) .هل + :سءف «ش(«ح (هيقلت ١4)ماذا(ش:ما. ١١ ءشا.ح (هلل)

 س «ح (هنأ ) .هللا :س ءف :-. ١7 ) هللا نإ :س ؛هللا : ف ,ح (هلل . ١8 (نأ)

 نسحي :ح ( ةروصلا نيسحت ) .-:ح ؛ىنعمب : ف ءش «أ ( ىنعم ىلع ) .نأب :ل
 .روصلا

 ١) .ءاش :ف «ش «أ ( ءاشي ) . -: س ءف ءش «ح (مهنم ) .ءاش :أ( ءاشي ١

 ) (وه) . لامجلا نم فاضملا : ل ( فاضملا لامجإلا نم ) .هجولا امأو :ش ( هجولاو
 ؛«ئدبملا :ل ( ئدتيملا ) .-:ل ( لضفلاو ) .وهو :ح (وه) ” .--: ف ؛وهو :ح

 :ح (ليمجلا) ه .و-:ش ( فراعتمو ) ؛ .ءاشي :س «ح (ءاش ) .ئدبملاو :ح
 (لامج ) ” .روصلا :ش ( ةروصلا ) .هللاو :ح ؛هللا نإو :ل ( هللاف ) 5 .ليمجلاب

 ءام ىلع :ح (ام ) 8 .هلمجتسي : ف ؛هليحتسي :ش «أ ( هيلحتسي ) .لمح :أ

 ؛ال امف :ش «ح (الف) . نولمجتسي :ف ؛نوبلجتسي :أ ( نولحتسي ) .ام :ش

 .امأو :س«شءح (امأف) 9 .الاممف :سءف ٠١)عبد(ل:عبده. ١١

 .اميف :ش«ل (امف) .ثيدحتلا :س «ش ,.ح ؛ثدحملا :أ (ثدحتلا) ١١

 ) ف «ش (اهيلع ) . هراهظإف :ف «ح ؛اهراهظإو :ل ( اهراهظإف :. ١ ) (رهظت

 :ف «ش ؛اهرشن :ح (هركش ) .هراهظإف :س «ف (اهراهظإف ) .اهرهظي :س
 .ىدحإ :أءل (دحأ) .ركش ١54 .يذلا :ل(نيذللا) ١١ .-:س(ركذ)

 ) ف ؛هانعمو + :ش «ح ( هليوأتو :--. ١5 ) يلع نع :ش «أ ( يلع .

 بحي + :ش«ح (قيفر) ؟ .ليوأت :س ؛هليوأت :ف ؛-:ح (كلذ ليوأت :١)

 ف ءش (قفرملا ىنعمب )  .يف :ل (نم ) ” .اهلك + :س (رومألاو ) 4 .قفرلا
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 ص ١9١:

 صض؟"١9:

 ص "١91:

 ص ١54:

 ثيدحلا لكشم

 .نم :ل (نمب ) ١١ .قيفرلل :ح ؛قفرملا :أ ءل ( قفرلل) ٠١ .قفرملا ىنعم :س
 (هيلع) .نأب :ل ( نأ ) .هللا فصو :ف «ح (هفصو ) ١ .نمي :ف(«ح (نمل)

 .هانلق :ش (انلق ) . --: س ءف «ح

 ؛ليجعتب كرتلا : ل ( ليجعتل كرتلا ) . ميلحلا : ف «ش (ملحلا) ؛ .يور:1(درو ١
 ” .هفصلا : ل ( هفسلا ) .-: ل ( هانعم ) . ليجعتل كرتلا وه : ف ؛ليجعت كرت :ح

 ٠١ .-:ف ؛هانعمو هليوأتو :ش ؛نايب-: س «ح ( هليوأت نايبو ) .-:س «أ (ركذ )

 .-:ش (هنإ) .اوفعض دق :س «ف «ش «ح (اوفعض))

 (امهالكو) ١ .( ؟ريضن < )ريظن نمو + :ل ( ةظيرق ) .دوهي بتك :س (دوهي ١)
 +:ح(الو)» .-:ل (ءيجيو) .رئاس يناعم :ل ( يناعم رئاس ) ” .و-: ل

 ٠١ .هللاو :س «ح أ «ل ( هللاف )7 . كلذ نع ىلاعت + ؛ ف ءش ( هسفن ) ” .كلذ

 ىلع) ٠١-١١ .-:ش «ح أ( ضعب) .لوقن انكل :س ءف «ش «ح (لوقن)
 ( مكنبلصأل ) ١١ .اهيلعو + :ش (اهقوف يأ ) ١١ .اهقوف يأ : ف ( اهيلع. . . ىنعم

 يف + :ل ( تاجردلا ) ١5 .هلوق + :ش ( ىنعم ) ١7 .مكنبلصألو :س ءن «ح

 :ح ؛تاجردلا لهأل هتماركب هسفن فصو لجو زع هللا نأ هانعم نإ ليق دقف ةنجلا

 .باأ ل (اودع) ١1 .زوجي :ح ( يرجي ) ١5 .-:ل (ىلع) ١8 .ةنجلا يف +
 «أ (سيل ) ٠١ .-:ش ( ىلع ) .-:ل (لمحي نأ ) 19 .اذإف :ف «ل (اذإو)

 . سيل هنإ :ف «ش

 ١) 1س «ش «ح (رخآ) .ريخ ركذ باب :س ؛ريخ ركذ :ف «ش «ح (ربخ +

 «ش (هلوق ) .ليق هليوأت :ف (ليق) ؛ . يبنلا نأ :ف «ءش (هنأ) ؟ .هليوأتو

 هماركإ) . ندع : ف «ش ( يبر ) .-: ش ( نالف )7 .انل + :ح (رفغتل ) ه .-: ف (

 .هتمارك : س ؛هتماركب :ح

 (هيف ) ” .مكرومأ :ح ( مهرومأ ) .لوقن :ل ( نولوقي ) ١ .ليق :ح «أ (لاقي ١)
 :ش ؛هيدي ىلع :س أ ؛هندبب هيلع :ل ( هندب ىلع ) .-:أ (يلع) 03 .اهيف :ح

 :فء(اهدعأ5 .يراد :أ ( يبر راد ) .و-: س ءف «ش «ح (كلذكو) ه .هندب

 ءاذإو :ف «ش (اذإف ) 8 . يبر ةنج :س ؛هتنج :ف ؛ةنج :ش ( ةئجلا ) 7 .هللا +

 :س (هتبكر...هتبكر) ١1 .هليوأتو رخآ ربخ ركذ : ف ءش «ح (رخآربخ) ٠
 . سم هنأ :ح ؛سم نأ :ل (سمي هنأ ) .هيتبكر



 ص ©١98:

 ص ١55:

 :9١1ا/ ص

 ص ١94:

 قادوا كروف نب ركب وبأ

 كلذب) .نوكي :أ(لاقي) ؟ .ذوخأم هلوق نم :ف «ش (هلوق نم ذوخأم) ١
 نيح :ح ( هسمي ىتح ) 7-5 . يل عوضخلاب كلذ :أ ؛عوضخلاب :ل ( يل عوضخلابو
 (نم ةبكر )7 .اذه يف :س ءش ؛- :أ.ل (اذه لثم يف ) 1 . هسميف : س ؛هسمي

 + :ف «ح (رخآ) .ربخ ركذ : ف «ش ؛ح (ربخ ) ٠١ .هتبكر : ف ؛نم-: ش ؛ح

 ىلع ) ١5 .اضيأ اذه : ف ءش ؛ح ( اذه اضيأ ) ١ ؛ .هليوأت نايبو + :ش ؛هليوأتو

 . ىنعمب : س ءف «ش «ح ( ىنعم

 :ش (مالكلا) ؟ .اوقتا نيذلا : ف (نيقتملا ) .-: س .ف «ش ؛ح (اوملعاو) ١
 هنإف : ( باوصلا هلعلو ) ل ( ىنعمب ) 5 .نوكت نأ + : ف (اهدحأ ) .برعلا مالك
 ه .:س ؛دمحم :ل (ادمحم) .-: ف «ش «ح ( ىفطصملا ) 7“ . ىنعمب نوكي

 21 (هليوأتو ) .-:س (ركذ ١١) .و :ش ( يف ٠١) .هقيرط : ف ( قيرط نم وه )
 .-:1 ل (دامح ) ١ ؛ .اولاق :ل (لئاق لاق ) ١؟ .-:س ؛هليوأت نايبو :ف ءش

 . شرعلا الم :س ؛-:ل (هأالم ) .هلوق ىنعم :س «ف ءش ؛ح (هلوق ) 5

 تاذلا :س (ةحراجلا) ؛ .نوكي :س (لاقي ) .امأف :س ءض ءش «ح (امأو ١)

 ( اذك ) لاعتملا : ف ( يلوتسملا يلاعلا ) ه .-: س «ش ( هب ) .-:ل ( امنإ ) . ةحراجلاو
 نالف :ل (نالف الم ) .  هنم دارملا : سس ؛هنم داري : ش (هب دارملا ) ,-5 . يلوتملا

 0 . امل :ح (اذإ) .ءايشألاب :س ءف «ش (ماسجألاب ) .الف :ش ( الو 8 .الم
 .ربخ ركذ : ف ء«ش «ح (ربخ ١) .هانلق :ف «ش «أ (انلق ) .-: ف ء«ش (هب )
 نإ) .كلذ :1؛ل ( كلذك ) ١١ .هليوأت نايبو + :ف «ش ؛هليوأتو + :ح (رخآ)
 ١4 .اوفرعي : ف ,ح (نوفرعي ) ١١ .-:ح ؛ىنعم ام ليق هنأ :ل ( ىنعم ام ليق

 :ف «ش ؛ىلع + :أ (وه) . مسجلا :س «ح ( بشخلا ) ١٠5 . ىنعملا :ل ( هانعم )
 + :س ءف (ماسجألا) ١١5 . ةمظع :س ؛همظع :أ ؛-:ل (هتمظع ) .كلذ
 . ةليقثلا

 (ركذ نم. ..هتمظع) 4-5 .ةبيه :س ف (هتبيه) " .-:ح (ةليقثلا) ١

 .ردقب :ح (موقب ) 7 .هللا :س ؛نمحرلا :ح ( برلا) .هلوق :أ(ام) ه .-:ل

 ,ح (هليوأتو ١ .هفصو يف : س ؛هللاب :ح (هفصوب ) ٠ .هب:فونع (هلل)
 :س أ (اوكله) .الولو :ف ؛ح (ال ول ) ١5 .هانعم ليوأتو : ف ؛هانعمو + :ش

 .لوقي لاقف :ح (لاق) ١7 .دمحأ :ح (دمحم) 5 .اوكلهل



 فل

 ص ١596

 ص 36١:

 ص ٠١١

 :١5؟ ص

 ثيدحلا لكشم

 (اهانعمف ) . فيضأ :ش «ح ( تفيضأ ) ؟ .-: س ؛نايب :ف «ش «ح (ركذ : ١)

 «ش ( تفيضأ ) ” .حدملا :س ؛ءانثلاو حدملا : ح (ءانثلا ) .هانعمف : س «شء«أ ل

 ( هللا نإ ) .نمؤملا :س «أ (نينمؤملا ) . فيضأ :س «ش ( تفيضأ ) 4 . فيضأ :س
 (هيلع...ةالصو) م-ا/ . هللا نإ ىلاعت لاقو اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو : ف

 تاكربلا :شش ؛ح ( ةمحرلاو ةكربلا ) .لازنإب :ح (لازنإ) .-:1 (مهبر) 8 .-:ل

 (محرأو رفغأ ) . ينأ + : ف «ش «ح ( يأ ) 9 .تاكربلاو ةمحرلا : س ؛ةمحرلاو

 . يبضغ نم نئاكلا :ف ( يبضغ) ١١ .-:ش ( يبضغ) ٠١ .رفغأو محرأ :ف «ح

 ؛بيذعت :أ ؛(اذك ) ىلع :ل (بيذعت هتدارإ) ١5 . ىلع معني نأ :ح (ميعنت )

 :ف ع (كلذك) ١4 .ىمس :س «ح ( يمسي ١7) .بيذعت (اذك ) هدارأ :ح

 :ن (ةكربلا) ١5 .هتمحر :س ؛هتمحرو + :ف (هتكرب ) ١٠١ .كلذك كلذ

 (ةالص اهنأ ) ٠١ .ةعيرشلا :ل ( ةيعرشلا ) .ريفصتلا :ش (ريفصلا ) ١5 . ةماركلا
 . تاولص اضيأ :1 «ل

 7 .تانكسلاو + :ن ( تاكرحلا ) .-:ل ( يتلا ) . تاولصلا :1 «ل (ةالصلا) ؟

 رخآ ربخ ركذ :ف «ش «ح (رخآربخ ) ه .ىلع :ل ( ىلعف ) ؛ .زاج :ف (زئاج)

 .هنأ :س «ش «ح (مث ) .رمع :س ف «ح (ورمع) .امو :ل (امف ) " .هليوأتو

 .و :ش (نأل) ١١ .زئاجف :أ «ل ( ةزئاجف ) ٠١ . ظافلألا هذه :ل ( ظافلألا) 6

 “٠ .ةرخآلا نم :ح ؛ةرخآلاب :1 ( ةرخآلا رمأب ) ه-4 .لاقو :س ءف «ش (لاق) ؟ :

 .هليوأت نايبو + :ف «ش ؛هليوأتو + :ح (رخآ) .ربخ ركذ :ف «ش ؛ح (ربخ )

 ح ( فاصوألا) 1١ .يه:ف «ءش(وه) ١١.نإو :س هيف ءش ء«ح(نإف) ٠

 «ف ؛ح (ةمألا هيلع ) . تعمتجا :ش ( تعمجأ) ١ .هب :ح ( هلثمب ) . تافصلا

 يف) ١١ .ليوأت + :ح (نايب ) .ازيحتم : ف «ش (ائزجتم ) ١ 5 .هيلع ةمآلا :س

 .-:ش (انباتك لوأ

 (الإ) 5 .-:ش ( ثيدح ) 4 .هليوأتو رخآ بخ ركذ :ف ءش ؛ح (رخآربخ ١)
 7 .وذ :ف ءش (اذ) .اهسد :س ؛هسد : ف «ش «ح (سد) .نأ + : ف ءش أ

 -6 ع هبتك :ح ( دامح بتك ) .هنأ :ف «ش (هنأب )

 (مهنأ ىلع)١١ .ردقأ.. ..تدهج :ف (ردقن. . .ديزن...اندهج) ٠

 ل



 ؟١٠* ص

 ص 58١85:

 ص 5١8:

 :؟5١5 ص

 8 كزوف نيوكيوبأ

 ؟ .هنأ :س ؛اهنأ ىلع : ف «ش ؛اهنأ يف :ح (اهنأ ) ١ .ربخلا :ش (ثيدحلا) : ١

 (امف) ه .-:ف (هليوأتو ) ؛ .هل :س (اهل) .عوضوم :س ؛-:ل ( ةعوضوم )
 .ام : ف ؛امك :ح ؛امب :ش «أ «ل (اميف )7 .لاق :ل (لاقف) ” .(اذك )انمف :ل

 ١17 .نايب :ش ؛؟-:س اف ح (ركذ) 1 ف «ش «ح ( ءامسلا يف ) 8

 .فرحاالو توصب :س «ن ف ؛توصاالو فرحب :ح ( فورحاالو توصب )

 .هنع تارابعلا :ح (هنع ةرابعلا ) .امنإف :ل (امنإو )

 :ف أ (ةلالد ) .تارابعلاو فورحلاو :ف ؛تارابعلاو :ش «ح (ةرابعلاو) ١

 5 .كوعمسيف :س ءاف ؛نوعمسيو :ح (اوعمسيف ) .ةلادلا :ح ؛تالالد

 1 .هنأ :س ءف أ( نأ) ؛ .مهفيف :ش ؛نومهفيف :س ءف «ح (اومهفيف)

 ؛اهعامسو :ح (اهعامسبو ) 7 .-:ل (هنع) .هلوق :س «ف ؛ح ,! (مهلوق )

 نوكتو :أ (هب دارأ نوكي نأ ) .نوكي نأ + :س ءف «ش (لمتحي) 6.و:ف

 (تاغلب) ١١ .بجو :ف«ش(ءح (بجوف)١ .اهيلع :أ (اهنع ) 9 . هتدارإ

 . باتكلاب اضيأ :ح ؛اضيأ باتكلاب :ف أ ( اضيأ تاباتكلاب ) ١ 5 . تاوصأ : ف ءح

 . كلذ :س «ش «ح (اذه ) ..-: ف ,ح (هنع) ٠ .باتكلا :أ «ل ( ةباتكلا)

 (ربخلا) .ليوأت لصحي :ش ؛ليوأت لمح :ح ؛لمحي ليوأتلا :ل (ليوأت لمحي )

 ١1 .هليوأتو + :س ءف «ش ؛ح (رخآ) .-:س (ركذ ) ١5 .ربخلا اذه :ش «أ

 . امنإف :س «ح (هنإف ) ١8 .هنع هللا يضر سنأ نع + :ح ( يور )

 (ذإ) .قلخلا يف :س «أ «ل (قلخلاب ) ؟ .ىلع :ل (يف) .اذه + :!1«ل (لبق ١)

 :ف (اضوتي )7 .مدآ دلو نأب :ف ؛هنأ مدآن باب : ل ( مدآنبا نآب) 4 .وأ : ف« أ

 حاتتفالا ) .-:ح ؛ل (نم ) 3 .رزولا نم :س «ف ءش «أ (رزولا ) 8 .ًاضوت ىتتم

 ٠١ .حاتتفالا :ن ؛ةالصلا حاتتفا :ف ؛(اذك ) ةالصلا حاتتفالا :ْش (ةالصلل

 «ش (هلوق ) ١١ .نمحرلا :س «ن ءف (نمحرلل) .-:ح ء؛(ام) .-:ل (لك)

 :ف ؛هل + :ح (نمحرلل) .يلصملا :س «ش (مدآ نبا ) .يبنلا لوق :س «ف

 . يهو :ش ءأ «ل ( يه ) ١ .هلوق ىلإ :ف ( هلوق ) ١١ .نمحرلا :س ؛هل نمحرلا

 (ليمجلا ) .امث : ح (امب ) .هنإف : ف ؛هنأو :ش (هنأب ) ١5 .هودهم :ل (هباودهم )

 .تالآلاو + :ف ( حراوجلاب) 18 .-: ف ءش «أ ( هللا ) ١5 .ليمجلاب :ش «ح أ

 .همهوت :س «ح (هتمهوت ) .انلق :س «ف «ش «ح (هانلق)

 :ش «ح (اضيأ هنع) . لك يف :ش ( لك ) * .-: س «ح (نايب).-:س (ركذ ١)
 (هليوأت ركذ ) ه .-: ش ( ميركلا) .كلأسأ مهللا :ل ( كلأسأ ) ؛ .هنع اضيأ



 نس

 :؟١ا/ ص

 :؟8١ ص

 :؟956١5 ص

 ص 5١١:

 ثيدحلا لكشم

 / .ليبس :س «ح (قيرط )7 .-: ف ءش (صن )5 .ركذ: س ىف ؛-:حا

 .هل + :ل (ةلالد ) .اربخ :ل (ربخ )

 :ش ( تعمجأ ) ” .لوقيف :ل (لاقيف ) .هنأو :ش (نأو) .هلل :(؟ )1 ( هللا )

 (اذإ) 8 .ةضعبتم : س «ش «أ ( ةضعبم ) .  بهذ :س (تبهذ) 5 . تعمتجا

 :ف «ش «ح «ل ( باوجلاف)١ .ةفص ناك ام نإو :ف (ناك اذإو) ٠١ .ذإ :ش

 .-:ش ( ملاعلا ىلإ ترظنو ) ١ .-: س ءش ( مويلا ) ١١ . باوجلا : س ؛باوجلاو
 .بهذ :س «ح (تبهذ ) ١4 .نأو :ف«ىش (نإف) ١5 .نأ:س(ءح(نآ 65

 .ام:سءش(اموه) 9

 نم (ءيشلا) ” .ال :٠1ل (الو) ؛4 . بهذ :س ( تبهذ ) ” .زجي :ح (دجن ) '

 م-1/ .ةخسنلا لصأ يف ةمات ةقرو ردق اهردق نأ حجرألا «ةريبك ةرغث س يف انه

 «ش ( ضعب) .-:ل (اضيأ) ١١ .فالخب :ف «ش «ح ( فلاخي . ..فلاخي )

 (انلوصأ ) ١ .نع : ف «ش ( نم ) .هجولا + : ف «ش «ح ( نكي ) ١١ .اضعب : ف
 ١/.ام:شء(امم) ١١ .اهيف :ش(انيف).-:ف(ءل(عدق) ١4 .انلاوقأ :ف

 «ش ( فالخف ) .قلخلل :ش (قلخلاب ) ١8 .هقحتسي :ف «ش «ح (هقحتسا )

 + :ح (هجو ) ٠١ . ىلع :أ «ل (نع) .لاطيإ هيف :ح (لاطيإ) ١5 .فالخب :ف

 ثيدحلا باحصأ بهذم وهو :ف «ش (نأو ) .نيب :ح ( دحأ نيب فقاو ) .قحلا
 .نأوهو

 :ش «ح (ةجحم) .كقفوي :ح (كفقوي) ؟ .اقيرط :ف (مالكلا قيرط) ١
 :ل (ةيفيك ) .هيف ثيدحلا باحصأ بهذم وهو :ح (هيف ) .ةجح : ف ؛ةحص

 ه .-:ل (هارجم. . .امب ) 5 .انإف :ش (انأو ) . -: ش ؛اهب :ح (اهل ) .هب فيك

 ( نأو ) .انإ :ش (امنإ) ٠١ . لصألا : ف ءش ( فصولا ) 8 . كتفرع :ح ( كانفرع )

 (لجرلا ) ١٠١ .فافختسا :(؟ )1( قاقحتسا ) ١7 .نأ :ف ءش (هنأ ١7) .نأ :ش

 يف ةرغثلا يهتنت انه ( نوكت نأ ) ١ .ةغللا :ح ( برعلا ةغل ) ١١ .لجرلا اذه :ح

 . هتروص ىلع هلوق : ش ( ةروص ىلع ) ١14-١9 .هل + :س (ةفص ) .س

 ١ ) ماسقأ ىلع :ف «ش «ح (اماسقأ )1 .هللا ىلإ :ل ( هيلإ) ؟ .كلذ :ل(ركذ .
  ( 5(ركذ ) 5 .-:س (هللا. . .هملعاف ) ه .(اذك ) زئارفلا :س ؛-:ل (نئارقلا

 .ليق :ل (لئاق لاق ) .نإ :ف «ش «أ (نإف )7 .--:ش (هليوأتو ) .-: س /



 ص 5١١:

 :١5؟ ص

 :؟١*” ص

 :؟5١5 ص

 سلب كروف نبرككي و بأ

 . ءارضخ :ش ( ءارمح ) . ةروص نسحأ : ف ( ةروص ) .تيأر ينإ :ف ( تيأر)
 .-:ل (لاقف) .-:ل (هيلإ) ٠١ .هذه + :ف ءش (ضعب )

 ؛تلقف :ش ؛تلق :ح ( تلقف لاق ) .معن لاقف :ش ( معن لاق ) ه .-:ل (هل) *

 . كاذ :ش «ح ( كلذ ) .لاق :ش (لوقي ) 5 .تلق لاق : ف

 ؛رص :ن أ ؛رصي :ل (رص) .(؟ ) لحبو :س ؛(اذك ) ةدج :ف (هالجر)١

 ىلع :ح (نالعن هيلع ) ١ .رصق :س ؛رضن :ف ؛(اذك )رص :ش ؛ريصت :ح

 هنأ رخآربخ يفو + :ف ؛-:ل ( بهذ نم ) .نيلعن ىلع ( ؟ ) يسع : ف ؛نيلعن

 هيلع رضن (؟ لجر ) لحر (؟ قهارم < ءاذك ) قهرم باش ةروص يف هبر ىأر

 :ف ؛ملس :س «ش ؛ملاس :ح ؛ملسم :1 ( ملسم يبأ نب ملاس ) . بهذ نم نالعن

 :س «ح (لوسرلا) .دايز يبأ :س «ف «ءش «ح (دايز ) ” .ةملس :ن ؛ناميلس

 ىلع كدهشأ ) .لاق :ل (لاقف ) 4 .تيأرو :س «ش «ح ( تيأرف ) .هللا لوسر
 يف اذك ( ملسو. . .هللا لوسر نع ) ه .لبج :ل (ءارفع ) . ىلع دهشأ :ح (لوق

 ؛ملسو. . . ىلص هللا لوسر لوق نع : ف ؛زعو لج هللا لوق نع :1؛-: ل ؛ش ءح

 ٍرَضُخ :ْش ؛نيبوصح :ح ؛ىبرصح :ن «أ (نييرصح ) ” .ىلاعت هللا لوق نع :س

 .نم ريظح : س ؛نم نيترضخ :ف ؛(؟ ) نيب

 ؛ .ءازجأ لوأ :ش ؛ىدحإ :ح (دحأ) ".:سءف؛نايب + :ش(ركذ)١

 .ماسقألا : ف أ ( ماسقنالا ) .اذه + : ف ؛-: ش ( لوأ ) .اهركذ :ل (امهركذ )

 .عمسملا :ش ( عمسلا ) 5 .ريبدتلاب هرارقإ :أ ؛ريبدتلا دارفإ : ل (ريبدتلاب هدارفإ ) ه

 (اوورو) ١١ .-:ل (ةياور) ١١ .قداصلا :س ( قداص ) . بجي :ل ( زوجي )0
 :ح (لقنلا) .وهف :ش (وهو ) .ثيداحألا :ف (داحآلا ) ١5 .يورو :ش ؛-:ح

 :ف (لوبق ) . دلحملا :ل (صلختلا ) ١5 .هل :ف ( كلذل ) ١5 .لقنلاب ملعلا

 :ل (ةروصلا) ١5 .-:ف «ش (هب) .-:ل (ملسو ) 8١.-:ش (اذه) .لوق

 (انل) ؟١ .تاومسلا :ل ( تاوهشلا) .هنوكي :أ «ل (هنوكل ) ٠١ .روصلا
 . يزلا : سس «ش ءأ ( نيزلا ) . ىري ام + :ح ؛ام: ن ءف «ل (اهيفام) 78 .-:ش

 ءش «ح (ةفص)ر .-:س «ح (نإ) ؛ .اهب :ح ء ل (هب ) . اذه :ش (هذه) ١
 :ف «ح (اذإف ) 9 .هتنياعم :ل (هيناعم ) 8 .:ل (ةفص) ه .تافص :س «ف

 :!«ءل(ثيدحلاركذ ١) .-:س «ش (هنأ) .اضيأ :س «ن «ح (اصن ) ١ .اذإو
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 ص 5١86:

 :؟7١١ ص

 ص١8؟:

 :؟5١5 ص

 ثيدحلا لكشم

 1١ .ناك :ف «ش ( تناك ) . نإ: س ( كلذ نإ) .و:ل (لمتحيو ) .هركذ

 :س «ش (هتنهوأ) .لاحلا :س «ح «أ (ةلاحلا) ١4 .(اذك ) تاب :ل (باب )
 «ح (اولعجت ) ٠١ .نيكمتلاو تيبثتلا : ش ( تيبثتلاو نيكمتلا ) 1١-١5 .هتنهو

 «ح (رومأل ) ١١ .اهورجت :ش (اهنورجت ) .هللا :س «ل (هلل) .نولعجت :س ءف
 يتلا دراوملا :س .ف ( عطقي يذلا دروملا) .رومأل زوجي ال :س ؛ءش ؛رومأل ال : ف

 .و :ل ( يف) .اهنمف :ش (اهيفف ) 5 .ردقلا :أ (رذعلا ) .عطقت

 ١ .انلقن :أ«ل ( اهلقن ) ؛ .هب + :ف «ش «ح (عطقلا ) ...:س «ن (قيرط) -

 ) هناحبس هللاب ) ؛ .قيلتو حصت يتلا هوجولا :ح (قيليو حصي يذلا هجولا (
 ,-:ش «ح (قيفوتلا هللابو ) .هب :س ءف 2س 2ح

 ١- ( 5.لصف :س ء«ف ءش ؛-:أ ,ل ؛طقف ح يف اذك ( ديحوتلا. ..لصف ١

 ) .يف :ل (نم ٠١ .انبتر :ح (انيب) ١١ ) .رخآ + :س ءف «ح (ربخ

 . .ت أل (اذه) ه .كلذ :س (هركذ) ؛ .و كلذ + :ف ؛:ح (نايب) “

 :ف ؛-:ش (وهف ) 8 . تعمتجا :ش ( تعمجأ) 7 .-:ف ؛وه :س «أ ( يه)

 (ىنعم) ٠١ .هدنع :ف «أ ( دنع) 8 .--: س ءف (اميف ) .-:ش (اضيأ ) .وهو

 «ح ( هباتكب ) ١ 4 . هللاب :س «ش (هب ) .ةحاسملاب : س «ش ( ةحاسملاو) ١١ .-:أ

 .قلخلا : ف ؛قلخ ام :ح (قلخي ام) ١7 .-:ش (هب) ١5 .هتباتكب :س «ف

 .هللا لاق امك :ف (هلوقك ) .نوكي نأ :ف ؛ىضق هنأ اضيأ :ح ( ىضق اضيأ )

 ,ح(امأف) ؛ .ام:أ(امبر .-:س ءفءش(هل)؟ .اذكه :ف(امك اذه)"

 .اهنأ :س ,ف «ش (اهنأب) 5 .-:ح «ل (يبضغ...هلوقو ) .امأو :ف «ش

 انلمح) ٠١ .نئاكلاو :ف .ش ( نئاكللو ) 4 .ميعنل :ف ؛معنيل :ل ( ميعنتل )

 :ف «ل (امهيف ) ١١ .حصي الئل :ل ( حصيل ) .هتلمح : ف ؛هانلمح :ش ( كلذ

 :ف (انتدافإ) .اهجيرخت : ل ( هجيرخت ) ١17 . يهامث : ف «ش «ح (وه امم ) .اهيف

 1١8-١5 .روهظ :س «ف (رهظ) ١١ .-: ف ؛كلذب :ل(هب) .هتدافإ

 :س ءش «ح (انركذ ) ١١ .(! اذك ) نيرفاكلا هتيلاوم نع : ف ( هبضغ. ..نمع )
 :ح (صن ) .و:ل (اندمتعاو ) ١8 .امب :س (امم) .اهيف :ل (اميف ) .انركذ دق
 .صن ىلع :س ؛ىلع
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 5 كروف نب ركب وبأ

 ىلإ ) . درو اذإ ربخلا :س ءف ؛ح (درو ربخلا) .هيف هب :س ؛هب :ف ؛ح (هيف) ١

 '” 1-١ ش «ح ( لصأ ) .ام ىلإ :ش (ام) ؟ .هيلإ :ف ؛ىلاعت هللا ىلإ :ح ( ديلا

 :ش ؛اتيبثت : س «أ ؛انيبت :ل (انييبت ) 7 .كلذكف :س ءف ءش ,ح (كلذكو )

 ءاش نإ + : ف (انهاه ) .هركذ :ح (هدر) 4 .و :ل ( يف ) .-: ش ( كلذ ) .اهيبنت

 .ركذ :س ؛هيف ركذ :[ ؛هيف + :ل (هركذ ) . ثيدح :س (ربخ ) ٠١ .ىلاعت هللا

 .باتكلا اذه بحاص :س ؛فنصمل ا :ف ؛اذه-:ح ( فينصتلا اذه بحاص)

 .ربخ :أ ( ثيدح ) .برقأف :ح «آ «ل ( برقأو ) ١ .دايزب :ل ( ةدايزب)

 :ش «ل (امم) .و: ش ى؛-:ل (اهبر دبعتو ) 5 .-:ح ؛هركذ امم :ل (هركذ ١)

 (مالسلا. ..ءاعدلا يف) 5 .-:ش (ىور) .هركذ :سءف «ح (ركذ) .ام

 .تاحبس (؟) الا :ل ( تاحبس ) 4 .ةدايزب :ل (ةدايز ) .-:ل ( يف ) 5 ل

 :ل (امأ) ١ .داز :س ( ديز ) .امو كلذ نايب ركذ باب :ح (ام ليوأت نايبركذ ) ١

 تافص :ش ( هتافص ) 4 . يف :ح ( نم )7 . برقأ : ف ؛برقأف :ح ( برقأو ) .امأف

 "٠ .صالخإلل اهبلط :ح (صالخإلاو هبلط ) .اهدصق :ش ؛ح ( دصق) ه .هتاذ
 :ل (هللا هجو...هلوق ٠١) .امأو :س «ح (امأف ) 8 .مالكلا :ف (ليوأتلا)

 :س ف ح أ (ربكلا) 4 .-:ل (ناكم يف. . .نئاكلا نأل) ١١-١5 .ههجو

 «ح (ربكلاب ) . فوصوملا :س «ش ( فصتملا) 5 .-ك12ل (ال) ١٠6 .ءايربكلا

 . رزّتملا :ف ( توعنملاو ) .ءايربكلاب :س ءف

 مل... صن هب ) 5-5 .-: ش ( لوقنملاو ) ؟ .هللا :س ءش (انبر ) .-: ل (هجو ١)

 :ف «ش ( عاعش اذ ) ٠١ .هيف :س «ح (هنم ) 8 .هب :ش «ح ( هيف ) 5 .-:ل (دري

 (لاقيف) ١5 . ىندأ :أ «ل ( ىندأب ) ١7 .لوقي :ل (لاق ) ١؟ . كلذ نع ىلاعت +

 .نيكلم :أ ؛ل (نيكلمل ناك ام) ١5 .لاقيف مهلزانم اوذخأو :ل

 «ح ( ةرشعو ) .ايندلا كولم نم + :س «ش «ح ( كولم ) . ثالثل :أ«ل ( ةثالثل) ١

 .لاق :ح «ل (لاقف ) .اهنم :ل (اهيف ) . هفاعضأ هلاثمأ : ش ( هفاعضأ) ؟ .و: س

 :س ءاف ءش ؛ح (مل مث ) .اهيلع :أ (هيلع) .لاقف :ش «ح (لاق) © .-:ل اي

 ءركذ-: ف ؛(ضايب ) -: ش ( هليوأت ركذ ) 5 .-: س «ف «ش «ل (كلذ) ؛ .ملف

 : ف ءامب :أ «ل ( امم ) 8 .-:ل (نيتفص ) .نيدي :ح ( نيديلا ) 7 . كلذ ليوأت :ن

 مهل :ف (هبمهل) .يأ :سءف ءش «ح (ينأ) ١١ .-:ل(ليوأت).امك



 مك
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 ثيدحلا لكشم

 .لعفب :ح (لعفت ال وأ ) ١7 .ليضفتلا :س ءش ( لضفتلا ) .هب هيلع : س ؛كلذب

 :ل (ةنابإ) .ةياهن ال :س ءح ( ةياهن ) .كل :ل ( كلذ ) ١٠١ .يأ :ف «ح (ينأ)

 .طلغ : ف «ش ( لطع) .اذه ليوأت :ح ( هليوأت ) ٠١ .ةانا : س ؛هتايآ :أ ؛ةباثإ

 .ةمحرلا : ف (ةمعنلا ) .و:س «أ ( كلذكو ) 9 . يرجي :س «ف (ىرج ) ه

 ١5 .نآرقلا :س ءف «ش «ح (باتكلا) ١؟ .انهاه اذهو + :ل (انهاه) ١

 /١ .اهفصو :س ءف «ش «ح (امهفصو ) .اهتبثأ :س ءف «ش ؛«ح (امهتبثأ )
 لجرلا ) .-: ف «ل (ركذ ) ١1 .مهوت دق : ف ؛مهوت :س «ءش «ح (مهوي ام )

 .هللا :ل (هلل

 :س «ف «ش ؛ح ( نأ ) 4 .هللا ىلإ :ش (هيلإ) .اذه نم :س (كلذ يف) ©
 نم هتفص :س (هللا تافص نم ةفص) .-: ف «ح ؛نأب :أ(نإ) ١١ .عامجإ

 ١5 .ىنعم + : ف (ريغف) .اهب نوشمي + :س «ف «ح (لجرأ) ١١ .هتافص

 ؛ىتوم :ح (ناتوم ) ١7 .ناثوألا :س «ف (مانصألا) 5 .نم :ف ح (نع)

 ( ىلإ ) ١٠8 .رصب الو عمس ال : سس ءف «ش ؛ح (رصبت الو عمست ال ) . تاومأ :س
 .-:ش (بجويام) .-:ف ح

 (اذه...مث) ؛ .ايديأ الو :ش ؛يديأو :ف .ح ؛ايديأ وأ :س «أ (ايديأو ١)

 «ش (هربخ يف )1 .هلجر :ح (همدق ) © .( ضايب +) لصف :ن ؛( ضايب ) -:ش
 ٠١ .ركذي :( طقف ) ش (ركذب ) 4 .: ف ؛ح ءأ (رابجلا ) .-: س ؛ربخ يف : ف
 .امأ:سوءامأف:فءأ(امأو)١١؟ .اذهف:سءح (اذهو)١١ .-:ل(عهيف)

 :ف «ل ( ةبكرتم ) ,ةضعبم : ف «ش «ح ( ةضعبتم ) ١ .الف :ش «ل ( ال اممف )

 ال (هب) .-:ل ( ىنعم) ١5 .-:ف ءش ( نأ ) ١ 4 .ةبكرم

 :ل(كل) ه.-:ف.ح (الإ)* .مهل:حءأ أل (مهب)؟ .وهو:ش(مهوز١

 م .ةنسلا وأ : ف ءش «ح (ةنسلاو ) 7 .وحنل :ل (وحنلا) 5 .كلذ :ح اهل

 بحاص) ٠١ .امم سكعلا :س «ح (ام فالخ ) 9 .هيف ركذ يذلا :ف (ركذب )

 (عضوم ) .ركذي :ل ( لقي ) ١5 .اضيأ : ف ؛فينصتلا اذه بحاص : ل ( فينصتلا

 :ح ؛نم نيمدق :ل ( نم يمدق ) .عضوم هنإ :س ءف «ش ؟عضوم وه :ح ؛-:ل

 .-:ف ل (وه) .مدق :أ ؛نيمدق :ل ( يمدق ) ١5 .هللا يمدق
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 ا كروف نب ركب وبأ

 (لمتحيف ) ؛ .ةفصلا ىنعمب :! ( ةفصلاب ) . ميدقتلا :ح ؛مدقتملا :أ ل ( مدقتلا ) "
 . صتخي هانعم : ف «ش ( هانعم صتخي ) ه .مدقت : ف ,ح (مدق) .لمتحيو :ل

 (هنم) .هب :ف ؛اهيف :س «ش ؛امهنم :!؛-:ل (اهنم ) .نم :ح ؛ل ( يف )

 .نأ يل :ل (نأ) ١7 .-:ل (قلخلا) ١١ .رهقلاو :س «ش (رهقلاب ) ٠١ .-:ل

 . هللا :ف ح (برلا)

 «ل (ليقثلا ) ؛ .هلقثو ديدجلا لحرلا :ح (هلقث ) ؟ . يسركلا :ش (هيسرك ) ١

 «ش «ح (امب) ” .نوكيو :ل ( نوكي ) ه .انيب دق :ف (انيب ) . لقفلا :ف «ح

 . تفسنف :ف «أ( تفسف ) ٠١ .تلاق اهنأ :س «ف «ش «ح ( تلاق) م .امل:ف

 ضعب : ف :ح ( لهأ ) ١7 .نيملاظلا نم نيمولظملل : ف ( ملاظلا نم مولظملل ) ١

 «ش ؛لوقي :س ءأ ءل (لوق ) ١4 .كلذكف :س ءف ءش «ح ( كلذك ) .لهأ

 .ةحص :ل (ةجح ) ١5 .هقفاوي : ف (هقثوي) .اممف :ح (اميف) .لوقب :ف

 .ركذو كلذ :ح (ركذ)

 ١) كلذ ناكل :س ءف ءش ؛ح (ناكل كلذ ) ؟ .-:ل (ةنس الو...ملعاو . ١

 ) «ش ( صنب ) ؛ .لزني يف :ف ؛لزني هلوق يف : سس ءش ؛لزني هنأ :ح ( هلزنت يف
 (هيلع ) ه .هللا لوسر + :ل ( ةنس ) .هللا + :ش «ح «ل ( باتك ) .اصن :س ءف

 .-:ح (نع) "5 .امأو :س ؛املف :ف ؛ءيش امأف :ح (وامأف) .اهيلع :ح 1١١

 ) مه نيذلاو + :ش (اوقتا) .هلوقكو...ىنعمب :ش «ح (هلوقك . ..ىنعمبو
 .نونسحم ١5-1١١ (هب قيلي ) ١؟ .يتلاو :ف ؛يذلا امأو :ح «ل (يذلا امأف)

 .هللاب قيلي : ف «أ ١1 ) ؛ .لصف ركذ :ح ( لصف ١ ) (اميف ) .ركذ :ل (انركذ

 .ركدمب : ف (ركني ) .ءيش + :ل ( سيل ) 15 .-:ح (ركذ ) . :س «ف «ش «ح

 ) .-:ل (ظفل ١7 :س «ف «ش (ءامسلا ) 18 .متنمأ :ف «ش «أ «ل ( متنمأع)

 + :س ف «ش ؛ىنعم ىلع :ح ( ىنعمب ) .-:ن ؛ءامسلا قوف هنإ انلوق ىنعمو

 .نكمتملا : ف (نكمتلا ) .ىنعم ١9 ) قوف :ن ؛ىنعم :س ءف «ش ( ىنعمب

 ةميظعلا :ل ( ةمظعلاو ) . ةيبوبرلا : س ( ةبترلا ) . ىنعمب .

 ا, .عوقو :ف (عقوم ) .هل + :س «ح (هلوبق ) ه .هنم طلغ :ش ( طلغ هنم ) “

 8 .لبق :ل ( البق ) .بيطلا + : ف ؛بيطلا ملكلا :ش ؛ملكلا :1(مالكلا )

 :ل (عضوم ) ١4 .-:ل (هب ) ١7 .-:ل (هانعمف) .امأو :س «ش «ح (امأف)
 .نم :أ ل (ام) .كدي :ش ؛ح ( كدل ) ١١ .معز :س ءأ ءل ( تمعز) .ناكم

 .مالسلا هيلع انيبن وهو + :ح (افيرشت ) ١8 .ركذ :! ءل (هكد ) ٠١
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 ثيدحلا لكشم

 .عضومو ناكم :ح ؛ناكم : س ؛( شماهلا يف ححصم «نتملا يف )1 «ل (عضوم ) ١

 .نكي :س ؛ىنب :ن ؛ينبي نكي :ف «ح (نبي )7 .-:ن «ل (مل) .-:ح (ال)

 ( تاومسلا ) * .ليوأت :س ( دييأت ) ه .حصي :س «ح ؛هنم حصي :أ «ل ( ححصي )

 لك رش نم :ح ؛هتيصانب ْذخآ تنأ رش لك :أ «ل ( هتيصانب. . .لك رش ) 8 .-:ل

 + :(؟) س «ف ؛هتيصانب ذخأ تنأ رش يذ لك رش نمو اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد

 ٠١ .-:ل (ءيش كنود. . .رهاظلا تنأو ) 5-٠١ .اهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك
 .ىنعمب :ل ( ىنعم ىلع ) ١١ .انذعأ (احيحصت ءشماهلا يف ) س ؛ح (اننغأ)

 (هيف ) ١7 .ءيش :س ؛ام :ح (نم ) .ةحاسملاو ةفاسملا :ح «ل ( ةفاسملاو ةحاسملا )

 .-:ف «ش «ح ( يبنلا ١5) .-: ف «ش ( ىلع) ١-١4 .-:ل

 «ل ( اهل لاقيف )  .لوقتف :ح (نولوقيف ) .-:ل (لاق ) .كيلع + :ح (بر)*
 .يور ام :ش ؛ركذ ام :س «ل (يور ام ركذ ) 8 .كلذ :س ءش ( كلذك ) .:1

 (نيصح ) .لخدف : ف ( لخد ) .اوءاج : ف «ح (ءاج ) ٠١ . تلاقف :ل (اولاقف )4

 :ح «أ «ل (ازبخ ) .ادقح : ش «ح (انفج ) ١7 .لاقف :س «ل ( لاق ) .نيصحلا : ل

 .اهلإ :س «ح (هلإ) .لاقف :1 «ل ( لاق ) ١ .هلإ : ف (هلإ نم ) .ارجح : ش ؛اريخ

 . اذإ لاقف :؟ «ل (اذإف لاق)

 لوقلا ) 8 .مدقت : ف ( لبق ) 5 .لمتحيف : ف «أ (لمتحي ) . ملعاو :أ ( ملعا )7

 ؛اريبك اولع + :ح ( كلذ نع ىلاعت ) .هثدح : ف ؛هثودحب لوقلا : ش ( هثدحب

 (تبان)٠ . تلاق :س «ف «ش ( تلاقف ) .انليوأت :ح «أ ( انلوأت ) 4 .: ف «ش

 ؛كلذلو :س «ل ( كلذلف ) ١١ .نع :ح ؛بائثم :ل ( بانم ) . بان :1 ؛تباث :ل

 اذه :ل ( باتكلا) ١4 .--:ح (رخآ) ١١ .اهل + :ف (دهش ) .كلذكف :ح

 :ح ((؟) أ (هماهيإ) .-: س «ش ( ضعب ) . لصف دروأ :ح (اندروأ) . باتكلا
 :ح ؛رصتقا :أ ؟ىلع رصتقا :ل ( يضتقا ) .كلذ ضعب : ف (اهضعب ) ١5 .هماهبإ

 :ف (نم)) .انركذف :ح ؛ركذف :ل ( اهانركذف ) . ىضتقا :س «ف «ش ؛انرصتقا

 . يف لزني :شماهلا يف أ ( يف ) ١ .نمو

 ؟”.دحأ+:ش(اهنكسي ال) ؟ .ءاش...ءاش :س «ش(ءاشي...ءاشي)١

 .لاق :ل ( لوقي ) 5 .ءامس : ف (ءامسلا) .لوقي مث :س ءف «ش (لوقيف)

 ءف «ش «ح (ندع) 9 .هتكئالم : ل ( ةكئالم ) 7 . دهشيف :ن «ل (هدهشيف)

 :أ (ملعا) ١١ .نم له :ل (نم ) .ءامسلا :ح «ل ( ءامس ) ١١ .ندع ةنج :س
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 5 كروف نب ركب وبأ

 .ليوأت :ح ( هليوأت ) ١؟ .ركذ مدقت ام :ح ؛مدقت ركذ : ل (ركذ مدقت ) .ملعاو

 ةمارك :ح ( هتبوثمو هتمارك راد ) ١ 117-4 .ندع ةنج :س «ف «ش ؛ح (ندع)

 +:1 ل ( يه) .ةبعكلل :ح ( ةبعكلا ) ١ 4 .ةبوثملاو ةماركلا راد :س ؛ةبوثمو

 :ف ؛هعم اهيف :شش ( اهيف هعم ) ١17 . ىنكس :س ؛نكس :ح ( نوكس ) ١5 .اضيأ

 .-:ل ( ىنعم ) ١8 .نويبنلاو :أ «ل ( نويبنلاف ) . دحأ +

 -:ش أ ( لعفيو ) " . وحن :ح ؛ىنعم :س «أ ( ىنعم وحن ) .-:ح ؛ل ( ىنعم ١)
 ىنعمب ) 8 . ىنعم ىلع : ش ( ىنعمب ) . ةثلاثلا : ش ( ةيناثلا ) 7 .-:ح ( ىنعم ) ؛ .و
 :ف أ (ءامسلا ) .:ف ءش (مث ) .امأو :ح «ل (امأف ) 5 . ىنعمب رظن :ل (رظن

 .نم :ش (نع) ١7 .-:ف «ش (لاقف) ١١ .هفاضأو :ش (هفاضأ) ٠١ .ءامس

 .ام فالخ :ل ( افالخ ) ١7 .-:ش (اباوبأ ) . باتكلا اذه : ل ( باتكلا) 7

 .وقي :ل(ضرعي)؟ .دنع :ل(هنع).امل:سءف«شءاميف:ح(ام)١

 -:1 ل ( لصاوتم مالك ) 5 .--:ل ( هيف ) .ركذ :ش ؛لصف :س «ف «ح (دصق )
 أل (نوكي ) .نيذلا :س «ش ( يذلا ) .مالكك الو :س «ن ( مالكك ال) .مالك
 :س «(ف «ش ( يف ) 3 . -: س «ش (وه ) / . يعلاو : س ؛ح ( يعلا وأ ) 7 .-: س
 .هللا + :أ ؛امالك :ل ( مالك ) . -: ش (اولاق امل) ١١ .-:لعاثدحم) ١١ .نم

 ( يف ملكتي ال هنأ ) .-:ح «ل ( تابثإ) 4 .-:ش ؛لاح دعب :ح (الاحف ) ١

 اذك (ريقنتلا ) .هنأو :ل ( لب ) .(ضايب ) -: ل (اهتبثي ال هنأو ) ١5-١5 .و :ل
 . شيتفتلا : ن ؛بيقنتلا : ف ؛سيفنتلا :ش ؛ريغتلا :ح «( ؟ )أ ؛ريبعتلا :ل ؛س يف

 :ف ؛لاق :ش (لوقيف لاق ) ه-4 .ىلع :ل (نع) 4 .-:ن «ف (ءامسلل) ؟

 «ش ؛اولاق :ح ؛لاق : ل (لاق يذلل اولاق ) 8 .-:ل ( ناوفص ىلع ) 1-6 .لوقيف

 .اهعمسف :ل (اهعمسيف) ٠١ .نوريو :ش ( نوري ) .لاق يذلا اولاق :س ءف
 :ل (هعباصأب ) .رخآ : ل (رخآلا ) .ادحاو :ل ( دحاو ) .اذك :س «أ «ل (اذكه )
 ١١- .عمسلا قرتسم :ن ؛قرتسملا :س «ش ( عمتسملا ) .هيعبصإب :ح ؛هعبصإب

 (نم ىلع ) .وه + :س «ش ( يذلا ) ١١ .-:ل ( هنم لفسأ وه نم... ىتح )7
 .عمس :ل (تعمس ) ١5 .-:ل (موي) ١١ .نم ىلإ :س «ش

 ١) برضب ) .رخآر بخ :ح ؛ربخلا :ف «أ (رخآلا ربخلا) ؟ .مدقت دق :ف 1( مدقت (

 .ءيش :ف «ش (ائيش ) ' .ىلاعت هلل + :ش ( اناعضخ ) . توص :ح ؛برضل :ل



 اقل

 ص 54١:

 :54؟ ص

 74" ص

 ثيدحلا لكشم

 / .دزي :ل ( ديزي ) 5 .نم :ح ( يف ) .بابلا يف :س ؛بابلا اذه :ش (بابلا)
 (بصن) .قلخميو :ل (قلخب ) 5 .امب :أ«ل ( اهب ) .قيرطلا : ف «ش «ح ( قرطلا )
 نأ :ف «ل (لوقن نأ ) ١١ .هتداعإ :ف (هدر).-:ش(حرش)١ .فصي :ل
 ١4 .هللا مالك :ل (ملكتي هللا ) .-: ش ؛لوقي نأ :ح ؛لوق_ نأ :أ؛لوقت
 «ح (ركذلاو ءاعدلا ) ١٠١ .ادوجوم هب :أ(ادوجوم )8 .لئالدلا :ل ( تالالدلا)
 ١8 .لوألا :! (لزألا) .ءاعدلاو ركذلا :س ءف ؛(ن نم عطقملا طقس ) ش
 سال (انأ)

 الو) "ه .دلوتت :س (ديازتت) 5 .مهنيب:أ؛هنيب :](امهنيب)١
 (مالكلا ) ٠ .هذه :ش ( اذه ) ٠ . دادزت : ف ( ديازتت ) ” .-:ل ( ديازتتو. . . ديزي
 اهيف سيل امهر ١5 .-:ف (رخآ) ٠١ .-:ش (هيلع ,هنع) 8 . مالكلل :س ءش
 .اليوأت :س (انايب ) ١ .اهيف : ف (اهنم) .امم سيل :ن ؛امتاهيف سيل :ش (ام
 :1ل (هاري) ١8 .ري :ل ( ىري ) .-:ش ( هلوق ) ١4 .هيف :س (هنم ) .-:ل (هب )
 .اضعب + :أ1 ؛(ضايب ) -:ل ( مهضعب ) .( تححص مث ءالوأ ف يف اذكو ) هيري
 + :ل (لهأ) ١0 .كلذكو :س ءش ؛ح ( كلذك ) ١5 . ينارهظ :س ( يرهظ )
 هتيؤر :ش ؛نينمؤملا ةيؤر :ح (نونمؤملا هتيؤر ) .دجوت :ح (دجي ) ١8 .لهأ
 .نينمؤملا

 :س «ف ءش ,ح (رافكلا )  .ةرخآلا يف + :س ؛ح (ةزئاج ) * .ال :ل (الو)
 «ش ؛صنلا اذهو دييقتلا اذه ىلع :ل ( صنلا اذهو دييقتلا اذه )  .نيرفاكلا

 (رافكلا ةيؤرب ) 8 . صنلا كلذو دييقتلا ىلع : ف ؛صنلاك كلذو دييقتلا ىلع : س
 (اعدبم ) 6 .رافكلا هاري :س ؛( اذك ) نيرفاكلا هللا ةيؤرب : ف ؛رافكلا هنوري :ش «ح
 :ح (نيرفاكلا ضعب ) .نوقفانملا :س «ف «ش (نيقفانملا نإ) ١١ .اعدتبم :ح
 2 (رافكلا ) .-:ش ( ىلإ ) ١١ .رافكلا ضعب :س ؛«ف «ش ؛باتكلا لهأ ضعب
 :ف أ «ل (انلق لاق ) ١5 .-:ل (هللا لوسر ايانلقف) 4 .نيرفاكلا :ش «ح

 ؛ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر :س «ش (ردبلا ةليلرمقلا ) ١6-١5 .انلقف لاق :ش ؛انلق
 :ش ؛لاقيو :ح (لاقي ) ١7 .-:ل (لاق) .اهنود :ل (هنود ) ١5 .ردبلا ةيؤر :ن
 .-:ل (اوناك ) .لاقف :س ؛-: ف ؛لاقيف

 .ائيش هللا نود نم :ش «ح ؛ائيش-: أ (هللا نود نم ائيش ) ".-:ل (رمقلا) ١

 :ل ( مهوقفانم ) . ىقبيف :ش ( ىقبيو ) .نوطقاستي :س «ف أ ( نوطقاستيف )



 :؟55 ص

 :؟18 ص

 :؟5 145 ص

 مالا كروف نب رككب وبأ

 الإ :ش ؛ح (ىلعو الإ) .رخ :ل (عقو ) 7 .اوعبتت :أ «ل ( نوعبتت ) ؛ .نوقفانم
 .املكو :ش (املك ) .--: س «ش ( قبط ) 8 . ىلع :س ؛ىلع عقو الإ : ف ؛ىلع

 :ل (لسرلا) ١١ .زوجي : ف ء«ش ؛ح «ل (زيجي ٠١) .دوجسلا :ل ( دجسي نأ )
 لوقيف : ف ( نولوقيف ) . -: ف «ش ( هللا ) ١ 5 .لاقيف :ش ( لوقيف ) ١7 .نيلسرملا

 .نولوقيف مكبر انأ

 :ل (مهتبثي) .انيتأي :أ عل (ىرن) ” .كنم هللاب ذوعن + :ش ءأ (كنم) ؟
 .مهيهني :(أ.,(؟) ل (مهتبثي ) ه .انيتأي :س ( ىرن ) ؟ .مهيهني :أ؛مهاهني
 «ش ؛نوراضت :أ ( نورامت ) ه .-:ل (لاق. ..لهو ) 5-ه .له : ف ,ح (لهو )

 (عضوي ) 8 .ثورامتت :س «ف «ش ؛نوراضت :أ1 «ل ( نورامت ) 5 .نورامتت : ف

 مهف :س ؛نوزوجيف مهل :ش ؛نوزوجي- :أ«ل (نوزوجي مهو ) .برضي :ل
 .نيملسملا ىقلي :ح ( نوملسملا ىقبي ) ١١ .-: س ؛هنإ :ف (اضيأ) ٠١ .نوزوجي

 «ح «ل (لق يأ ) ١٠١ .(اذك ) اودبعن :ل ( دبعن ) ١؟ .لوقيف لاق :ل (لوقيف )
 .دبع يأ :ف و :س

 ؛رخآلا :ح ( يناثلا ) ؟ .تننظف أ :ح ( تندظف ) .-:ل (عبرتو. ..ككرتأو) ١

 :س «ش (نم) .اندهاش :س «.ف (ادهاش ) .الأ :ل ( الفأ ) ؛ . ثلاثلا : ف «ش

 يذلا :ش ( رذعيل )  .هرجعل :ل (هذخفل ) .لاقيف :س «ش (لاقيو ) ه .اذ +
 . ىقبي :ف (اهيأ انيقب ) .-:ل ( بيلصلاو ) 8 .عبتت :ن «ح ( تعبتا) 7 .رذعي

 دابع :ش «أ ؛هللا دابع نونمؤملا :ل ( نونمؤملا هللا دابع ) .نولوقيف :ح ( لوقنف ) 4
 .نينمؤملا هللا

 .ملس مهللا ملس :س .,ف «ش .ح (ملس ملس ) .يتعافش :ل ( ةعافشلا) ؟

 ؛ح (اجوز) .يف اوزاجأو اودروأ :س ؛اودرو :ف «ش ؛اوزواج :ح أ (رواج )
 (هفتك ) ه .-:ل ( عدي هيلع ) ؛ .كل + :س ءف «ش «ح (ريخ ) ” .نيجوز :ف

 هل ةجح :ح (هيف ةجح ) 8 .-: س «ف ؛لصف :ح (ركذ ) 5 .هفتك ىلع :س «ش
 «ش ( هليوأت ) .نمل:ل (امل) ١١ .ههيبشت :أ ( هيبشت ) 9 .اهيف هل ةجح :ف ؛هيف

 :ل (نيقفانملا ) . -: ش ( اذه ) .ركذ : ف «ل ( هركذ ) ١7 .رابخألا ليوأت :س «ف

 ( ءاقللا ) .هل :س ءف ءش «ح (هلل ) ١5 .-: ش (ربخلا. . .ةيؤر ال ) ١ 4 .نوقفانملا

 .ءاقلل :أ



 في

 :7؟ 57 ص

 :؟58 ص

 :558 ص

 :؟٠868 ص

 ثيدحلا لكشم

 .امأو :ش(امأف) “ . قاسلا :ل (ربخلا ) .ةمايقلا موي :س «ف «ش ( ةمايقلا) ؟

 :ش (العف ) .-: س «,ف «ش (مهل ) ؛ .علط : ف ؛هللا علطيو :ش (هللا علطيف )

 / .هلوق نع باوجلا : ف «ش (هلوق ) 5 .ملع :ش (املع) ه .هل + :ف ؛لعف

 :ش «ح (هجولا اذه ) 4 .كنم + :ح ؛هللاب :س ءأ «ل ( كب ) .اوذوعن : ل ( ذوعن )

 ( مهبطاخي ) ١٠ .هتكئالم : ف ,ح ( ةكئالملا) ١؟ .الو :ف «ش ( الف ) ٠١ .هجولا

 (ريغ نم ) ١17 .ليلد :ل ( لدي ام ) .لوقيف :أ «ل ( لوقي مث ) ١١ . مهبطاخم : ل
 نأ :ل (روصتي ) 75١ .و :ش ؛الو :ل (وأ) .هبش : ف «ح (هيبش ) ٠١ .نود :ش

 «ح ( بسنيف ) .لاقي هنإ :س (نولوقي مهنإ ) .-: ف «ح (انلق ) 717 .روصتي
 . لعجي :ش ( لمحي ) ١6 .نع ناك ذإ :س «ح (نع ناك اذإ) ؟ 5 . بسنف :ف

 .هللا رمأ : ل (هللا) 5

 ؛.هلوق نم :فءشءح (هلوق يف) 5 1.امأو :س ف ءش(امأف) ١

 «ش «ح ( فاضأ ) ه .يورف :ح ؛و-:أ ( يورو ) .-:ل ( مامغلا نم. ..يورو )
 ٠١ .نولوقيف : ف «ل (نولوقيو ) 4 .اذهو :ف «ش (اذه ) 8 .ةفاضإ :س ء«ف

 (امأف ) ١١ .ليوحتب : ش «ح ( لوحتب ) ١١ . يف :1 «ل ( نم ) . هنايب : ف (هركذ )

 (امهدحأ) .امأو :س ,ف (امأف ) ١٠5 .-:1«ل ( نأ ) ١7 . نإو :س ءامأو :ف حا

 7١ .هذه :ل ( عم ربخلا اذه ) ٠١ .هانعم تنأ ىنعم : ل ( تنأ هانعم ) .اهدحأ : ل

 .نإف :ف «ش (ذأو)

 (ةمادنو ) ١ .-:أ «ل ( مهيلع. ..ةيؤر نع ) .نوكيو :ش ؛و-:ح ( نوكيلو ١)

 «ش «ح (ةعطاق ) " .هركذ :س «ف (ركذ ) .انل :س ؛-:ش «ح (انب) .و:ل

 :س «ف (نيرفاكلا ) .هبجح :ش ؛بجحب :ح (هبجحب) 4 .ةقطان :س ءف

 «ل (اهيلإ) 5 .سيلف :س ءف (سيلو ) .كلذك كلذ :س ( كلذك ) .نيرفاكلل
 :س ءف «ش «ح (رفاكلا) .نيح :س ءف ( ىتح ) .-:ن «ح (هريغ) . هيلإ :أ
 .اهانعمف :ح ؛اهيناعمو :أ «ل ( اهيناعمف ) 8 .-:ل ( دحاجلا نيبو ) ٠ .نيرفاكلا

 (رخآ) ١١ .-:ل (هب) ١١ .رفاكلا :ح (رافكلا ضعب) .هتيؤر :ل (ةيؤر) ٠
 (لاقف) ١4 .ديحوتلاب بقلملا باتكلا اذه :ح ( ديحوتلا باتك ) ١١ .-:ش

 (ذإ) ١5 .هب + :ف «ش (انملعأ ) .-: س «ل (انإ) ١5 .لاق مث :س ؛لاقو :ف

 .لجر : ف ,ح (لجرل) ١18 .نإ :س ءف

 اي + :ح (يب) 5 .براي + :ح ( يب ) ” .:ل (لاق) .-: ش ( يدبع يأ) ؟
 الوخد ) 9 .وهو :ش (وه ) .ىقبيو :س «ش ( ىقبي ) .لاق :ش (لاقو ) 8 .بر



 :5؟ه١ ص

 :؟58؟ ص

 : 38" ص

 ضف كروف نب ركب وبأ

 ١١ .لعفأ :س ( لعف ) .له :س «ح ؛لهو :1( لهف ٠١) .الوخد :ح «ل ( ةئجلا
 :ح (ركذ) ١٠١ .-:ل (نأ) ١7 .تسلأ : ف «ش ؛سيلوأ :س «ل (تسلوأ)

 58 .ههوجو :ف «ش(ههجو)١م6.:ف «ل(قلطم) عا .ركذ رخآ لصف

 :ف ءش (هنم ) 7١ .-:س «ش ( صوصخم هجو ىلع ) .ةغللا :ح ( برعلا ةغل)

 .ةنمو

 ١ :ف .ح (ءامسلا) .كحضت ضرألاو :س ءف «ح (ضرألا كحضت +

 أ (لجرلا اذهل ) .هننمو + : ف ءش ,ح (همعن ) ؛4 .-:ل (اهرونو ) ؟ .اهيقسو

 «ح (ىلع) 5 .همدق :ش (هنأ ردق ) .-: ش (ال) ه . لجرلل :ف ؛اذهل :ش ءح

 يف :( ف نم طقاس عطقملا ) س «ش . ١١ ) ةماقتسا ) .كاردتسالا :ل ( كاردتسا (

 تماقتسا :ش «ح . ١5 ) .انبطاخ امنإ :ل ( انبطاخ 4 ١ ) .نأ وأ :ش «ح (نأو ١١

 ) .و-: ش (هانعمو ) .بر يأ + :س «ش «أ ( يب ١1 ) .ئزهتسملا :ف (ئزاهلا

 .اميف :ش (امم) .هتجاح رذعتل :ل (هئاجر دعبل) ١9 ) .نوكي :ل (اونوكي

 ) اهدنع : س ؛هدنع :ل ( مهدنع ) .اهيلإ :ح ( هيلإ . ١ .افيك :فءح(فيكف)

 .يبر :س «أ (برلا) ؟؟ .لاق :ل (لاقف)

 «ل (هدنع ) . ثدح :س ؛بدب :ل ( ثدحي ) .ريغتف : ف ؛رييغتب :ل ( ريغتب ١)

 . هأرشبو هحرف : ف ؛هرورسو هحرف : س «ش «ح ( رورسو حرف ) ١-7 . دنع : س «ف

 .ف (اذه) 5 .اركشو :ل (اركش) : .هتمعن : ف ؛هلضفو + :ح (همعن) ؟

 / . بجوي :س ( بجي ) .ركذ :س «ش «ح (هركذ )ا/ .مل نإو :ش ( ملو ).-:ن

 ةميزخ نبا ىلع ذخأ ام ىهتنا + :ح ( هنع انضرعأف ) .نيبتي :(؟ ) س «ل (نيبي)

 .-:س «ش ؛هللا همحر

 .رخآ لصف :س ؛-:ف ؛لصف :1 ؛ل ؛ش ؛ح يف اذك ( تافصلا. . .لصف ) ١-7

 .(!) عاجش نب دمحم : ف ؛دمحم :س «ح (دمحأ) 4 .اممن:ش(اميف)١

 ءش ؛ةميزخ نبا بحاص وهو :ل ( ةيزخ نبا بحاص ) .-:س «ح ( يغبصلا )

 (رمت ) 9 .هنأ :س ؛هنأو :ح ؛هنإف :ش «أ ( اهنإف ) 8 . بوب :ش (بتر) 5.-: ف

 . سيلف ريسفت :ح ( سيل هريسفت ) . ىلاعت هب :ش «ل (هب ىلاعت ) ٠١ .اهورم : ف
 .-:سو؟نأ:شو(رمأ)5 .لصف :ح (ركذ) ١



 ا

 :؟804 ص

 :؟886 ص

 :؟ه5 ص

 :؟ هاأ/ ص

 ثيدحلا لكشم

 (سيل ) ؟ .ىرن امل : ف (اونابأف ) .هدنع : ش ( دنع ) .رظنلا :أ «ل ( قرطتلا) ١

 ( ىنعم ) 5 .جرخي نأ :ف ( جيرخت ) 4 .هلل هيبشتلا :أ ( هللا هيبشت ) 7 .-: ش

 :ح (نورقي)8 .مهنأ + :س ؛مهنأ كلذ :ف ( كلذ عم ) 8-ا/ .هانعم :أ «ل

 ال:!ءل(هملعي)١١ .هب+ :ل (لاثمأ . لزنأ :س «ش (لزن) .نوفرعي

 ١8 .هوبنتجاف. . .هوعبتاف : ل ( هبنتجاف. . .هعيتاف) ١ .:ل (لاق) ١١ .هملعي

 أ (اونيبتيل ) ١7 .لوسرلاو + :ش (هللا ىلإ ) ١١ .همكح حضوأ :ل (همكحأ)

 .اذه:ف .ءش (باتكلا اذه) .نيبيل : ف ؛اونيبتل :س «ح ؛اوتبثيل :ش

 (ملعلا) ٠١ .انقيرط :ل (انتقيرط ) ١9 .ةدايز :ف ؛(اذك ) هدرا :ش (هدر)

 .ركفلاب :ل ( ةركفلاب) ١ .رظنلا :س ؛ملعلا ( ؟ ) ىزجأ يف رظنلا :ش

 ؟ .هركذ :ش(«ح ءأ(ركذ).-:ش(كلذ)؟ .:س(ءح ء.أؤل(لصف)١

 .اهيف :ف «ل (اميف ) ؛ .ام لكو :ش (املكف ) .نيبن :ح ؛نيبت : ف «أ (نييبت )

 .لاقو :ش (لاقف ) 7 .ركذ هيف :ف «ش (هيف ركذ ) ه .هركذ :س «ف (هانركذ )

 .امأو :ف ,ح (امأف ) .-: ن «ل ( لجو زع هللا نع 5 .نأو :س ؛نأ :ح (نإف )8

 .ةدئاع :ل (ةياغ) ١١ .انلق :س (هركذ مدقت).ةديؤمف :ح(ديؤمف)٠

 ١8-١5 .مث لصف :ف ؛مث رخآ لصف :ش (مث ) ١5 .مالكلا :؟ ءل (لامكلا)
 (وهف) 1١9 .لاقف :ش (لاقو) ١17 .جرخ هنأ :ل (جرخ ) ١5 .-:ل ( طيقل نأ )

 .فطعتلا رظن :س ءف ؛ش «ح ( فطعتلا ) .وه :س

 (معن) ٠١ .هللا لوق :ش «ح (هلوق ) " .انيب :ش (امنيب) ؟ .-:ل(دمحم ١)

 :فوامأو :ح (امأف)5١:.ؤ:ح و١ . هتامارك :ح ( تامارك ) .هللا + :ح

 :س ح ( هتلاح ) /١١ .هل + :ح ( نوعفري ) ١5 . مهب ديزي :ش ( مهديزي ١5) .و
 :س «ف ءش «ح ( تاماركلا) .ددجتي :ف ؛ح (ددجت ) .ام :ش (امب) .هلاح

 .اذه ديؤي :ش (هديؤي ) ٠١ . ةماركلا

 :ح (دنع) .هيف :س (هنم ءيش يف ) ؛ .-:س (لهأ) .ملعي :ل (ميعن) "

 ٠١ .رمحلا :ل(زيحتلا) 5 .كلذ ىلعف :ف «ش (اذه ىلعف) ه .مهدنع

 «ح (هتكئالمل) ١ .الف :س «ف (ال) ١١ .(اذك ) ةنسلا نم + :ش ( ةنسلاو )
 بوطشم ) ل ( كتزعو ) .-:ح ؛هذه ءهذه :1 (اذه ءاذه) ١١ .ةكئالملل :ف

 ١١ .هلل +:ف(ىنبنم)6 .-:ف .ح (لاق) .كلالجو + :(؟ دعب نم



 :؟508 ص

 :؟809 ص

 ص 55٠١:

 :؟١55 ص

 ف كروف نب ركب وبأ

 :ش ؛ح (صقني ) .مهيلع :ل (نهيلع) ١7 .هلوقك :س «ف (هلوق وحنك )

 .هلوق :أ ءل (هلوقك ) ه . كلذ :ل (ركذ ) " .هب ىغتبي :س «ش (اهب ىغتبي ١)

 . نورظني :ل (اورظني ) .ام :ن «ل (امو) .هلوقك : ف ءش «ح (يبنلا لوقك ) 5
 :ف(مهبر)١ .نعو :أءل(نع) ٠ .لولحلا :س ؛دولخلا :ف (دلخلا 9
 .تيطعأو :ل ( تيطعأف ) .ةالص لك :ف «ح (هتالص)و ١ .هللا

 (رمأ) . ىنعمب هنأ :ح (هانعم نأ ) * .رخآلا :س ؛يذلا يناثلا :ح (وه يذلا ) ١
 ىف ( هللا نإ) .رخآ + :ف (ربخ )17 .-:ف «ش (رخآ) ه .اذه :أ (كلذ ) .-:ل
 :[2ل (هنيع) .ةياعدلا :س ؛ةءاعدلا :ف ,ح (ءاعدلا ) + .هنإ :اهلك لوصألا

 «أ ل ( بهذ ) .نأ ملعاو : ف ( نأو ) 9 .( اذك ) ىرخألا + : ف ( هماهبإ ) . هينيع
 (الر ١١ .الإ:فءح ال١ .نيعلا ىنعم :ح ؛هانعم :أ ( ىنعم ) .هيلإ + :ح
 (مهل) 15 .-:س ءف «ش ( هيلع. . .بجو ) ١ 4 .امنإ :س ءف «ش ءأ ءامل امنإ :ل
 :ف ؛ىلاعت هللا نأ :ح (ردبلا نأ ) . ىلع-: ل ( ملعلا ىنعم ىلع ) 10١-:ش «ح
 ءح (وه) ٠١ .عنتمب :ل ( عنمي ) ١8 .هنأ ىلع : ش «أ ( هنأ ىنعم ىلع ) .ردبلا لاق
 . يشمي + : س

 (هب) .انيب :ح (انلق ) * .هيلإ + :! ءل ( نورظني ) .فسخف :ل (تفسخف) ؟
 :س «ش (وأ) .-:ش ( ةفص نيع. . .نكلو ) .ةحراجلا :ل ( ةحراج ) 4 .-:أ ل
 (عمسلا ) 8 .يبنلا :ل (هللا لوسر )37-0 .هذه + :ف ( ضعب ) 5 .-:ل ( هب ) .و
 ٠١ .كلذكو :ف ءش ؛-:ح (كلذلو ) .رصبلاو عمسلاب :ح (رصبلاب ) 4 .-:ل
 :س ءف «ش ؛تلدف :ح (كلذ لدف) .هلل تبثأف :ف «ش ؛هل-:أ (هل تبئاف)
 :1 ل ( ةفاضملا ) .ننسلا نم :1 «ل (ننسلا) ١5 .-: ف ,ح (رخآ) ١١ .لدف
 . ملاعاو :ح أ ( ملعا ) ١5 .--: س .ح ( كل ) ١5 .ام :س ؛ف (امب ) ١ 5 . فاضملا
 :ح (انيف ) .اميف :أ ؛امف :ل (امم) ١07 .ناعمل :س ؛ناعم يف :ف (ناعم ىلع )

 .ةوقلا :س «ف «ش ,ح (ةردقلا ) ؟ .ىلاعت هللا فصو يف :ش (هفصو يف ١)

 . اهبتارم :أ «ل ( اهنئارق ) .اهفصوب :1 ل ( اهعضاومب ) " .ةردقلاو + :ح ( ةمعنلا )
 + .ىنعم ىلع :ل ( ىنعمب ) .قلخو :س «ش (قلخ ) ه .ةقرتفملا :ش ( ةنرتقملا



 موك

 :؟557؟ ص

 :؟551" ص

 554 ص

 :؟58 ص

 ثيدحلا لكشم

 ؛(ةوقلا) هب ينعي «(و )(رد ١ قوف بتك خسانلا نأ الإ ,ةردقلا : ؟ ؛ةزعلا :ل (ةوقلا )

 / .ىنعمب :ح ( ىنعم ) .اذهو :أ «ل (اذهف ) , .ةوقلاو ةردقلا :س ؛ةردقلا :ف

 (ًافكتي...اهافكتي) ١١-١5 .امك :س ؛امكو :!(امكف )9 .ام عم :س (امم)

 .ًافاكتي. . .اهافاكتي :ح ل

 :ل (ىتح...ىتح ) 5-ه .افاضم :ف «ش ( ةفاضم) ” .ديرأ :ش(دارأ)١

 يف «ةلمجلا هذه ( موجنلا. ..يذلاو ) 8-4 .هنع + :ح ( ةيورملا ) 8 .نيح. . .نيح

 موجن :س «ف ( موجنلا ) 4 .نيتلثامملا نيتيلاتلا نيتلمجلا دعب ةرخؤم «ف «ش

 .نأ :س ف ءأ ؛(اذك ) ىفآ :ل ( ينأ)٠ .ءامسلا

 ؟ .هليوأت :س (هنايب) 7 .لثم :س(وحن)١ .-:ش (هلوقو...امأف) ١-5

 .ناك :ش ( تناك ) 5 .امأو :ف «ش (امأف ) ه .-: ف ؛ناكف :س «ءش (ناك)

 رصاق الو اهيهنم كيتآب سيلف + :س «ف «ش (اهريداقم ) 8 . دحأ :س (ليجلا)
 :س «ل (اضيأ عجري ٠) . نع-: س «ف «ش «ح ( عفان نع) ٠١ .اهرومأم كنع

 :ش ؛هينفأ :ل (هنفأ ) .يوطا :ل (وطا) ١5 .-: ش (اهانعم ) ١77 .عجري اضيأ
 .هللا لوسر برق :س ؛يبنلا برق :ش ؛هللا لوسر ردقف :ح (ررق ) ١5 .هتنا

 + 1ح (ضفخي) ه .مل :ح ؛الامم :ل (ال) 4 .اهصقنت : ف ,ح (اهضيغت ) ":

 :س ف (ديلا) 7 سا نس «ش (يأ) .اهصقنت :ف.ح (اهضيغت)5 .عضيو

 ؛مهل :ش «ح أ (هل) .هيدي :ح (هتردق ) 4 .عضيو + :ح (ضفخي ) 8 .ديلاو

 .يذلا وهو :ش أ (يذلا وه ) .-: ل (يأ) ١١ .لام :ش (لامأ) ١؟ .: ف

 ءف «ش «ح (ميكح نب ماشه ) .-: س ءف ءش «ح (نع) .امأو :ل (امأف) ١

 :فويوأا:ش(مأ)“ . ىدبس :ش ؛ئدتبن :س «ح (أدتبت ) .ماشه نب ميكح :س

 ؛-:س ءش (مهب ) .هسفن :ش «أ «ل (مهسفنأ ) " .ىضم :أ ( ىضق) .رمأ +

 :س (ف «ش ؛ةرم لاق :أ (لاقف) .هفك :س (هيفك ) .-:1 ل ( يف) .مهل :ف

 (نيرخآلو ) © .رومأو :ش ( رومأ يف ) . ىنعم : ف ؛موي : أ؛عون :ل ( يعون ) ؛ .لاق

 .و :س «أ (وأ) 8 .لوقت :أ (لاقي ) .معنلا :س «ف (ةمعنلا ) 7 .نيرخآو :ش
 .الاقو :ش (الاقف ) .ةكئالم :ل ( ةكيلم ينبا) ٠ .لاقي : ف «ءش «ح (لوقت )

 ١4 .نيينعم :س .ف (نيليوأت ) ١؟ .لاق : ف ؛-:س «ش ( يبنلا لاق ) ١

 :أ ؛هل نيبي ام :ل (نيبي ام هل ) .ماقم :ل (اماقم ) ١5 . هئايلوأ :ح ( مهو ءايلوألا )

 .نيبتي ام هل



 :3555 ص

 :3؟507/ ص

 :؟5548 ص

 :؟5589 ص

 ص 37١ :

 اضف كروف نب ركب وبأ

 ٠١ .نمحرلا :ل (هللا ) 8 .امأف :س ءش 1 (امأو ) 7 . ىعدُي : ف ( ىغدأ) :

 :ف (ةيضقلا ىضق) 1١-١١1 .-:ش (هن١0 .ةمعنلاو ةمحرلا :ح ( ةمعنلا )

 . كلذ :ش ( كلذك ) ١١ .ةضبقلا ضبق

 ءف «ش «ح ؛-:أ (نيميلا باحصأ ) ؟ .-:ل (لاق ) .-:س ءح (يرعشألا) ١

 ( الكف ) .لامشلا لهأ :س ءف ءش «ح ( لامشلا باحصأ ) * .نيميلا لهأ :س

أت :أ (ليوأتف ) .رفعج نإف :ف (رفعجف ) ه .الكو :س «ُش
 ؛لوؤي :ش «ح ؛ليو

 .مهنأب :ش ( مهنإ) .-:ل (اميف ) .-:ح «ل ( ىنعم) .لزن :س ؛لوأت : ف

 ( هراسي ) 17 .نم. . نم. . .نم :ح ( يف. .. يف. . . يف )5-17 .-: س «ش ( مهنأل)

 «ش (انيب) ٠ ٠-:ل ( ىلإ ) .نيميلاو :س ءف «ح (نيميلاف ) .هلامش :ف ءح

 :ش (الف ) .يذلا :ش ( يتلا ) ١١ . هللا نع + : ف «ش ( حراوجلا ) .انيب دق : ف

 . ظفل :ش (ةظفل ) ١؟ .راسي :أ ؛راسيب :ل (اراسي) .الو

 ١ .نم :س ءف «ح «ل ( يف ) .كيلع + :س ءف «ح (دروز 1-١ ) فكلاو ديلا (

 «ح ( لصف ) 4 .نع :ف «ل ( ىلإ ) .كل + : ف (انركذ ) * . ديلاو فكلا : ف «ل

. 
 قاسلا: ح (لجرلاو قاسلا) .نم :ح (يف) ه .-:س ؛رخآ+ :(؟) ف عش

 ف ءش «ح (اهب هنوفرعت ) 8 .نيميلا لجرلا :ف «ل ؛نيميلا :أ ( ىنميلا لجرلا)

 .لاؤس :س ؛-:ح ( باوجلا ) 4 .اهنوفرعت : س ٠١ ) (دق) .و-:س «ل ( ملعاو
 دق امم :س ءف ءامج :ش ؛ح . ١5 انب + :س «ش ( برحلا) .

طلألاو تافشاكملا ) ؟ .مهبر ةيؤر :س ؛هتيؤر : ل ( هللا ةيؤر) ١
 فاطلألا : ل ( فا

 (نيتيب ) ؛ . فاطلألاب تافشاكملا :س «ف ؛ظافلألاب تافشاكملا : ش ؛تافشاكم او

ق : ل ( الف ) 8 .رانلا لهآ امأو :س «ح (رانلا امأف )7 . تيب : ف
 :ح (يف) . الف لا

 .ركذي:سءاف ؛ركذف :شءح (ركذو) ٠ . يف يور/ ىور :ف «ش ؛ىور

 ١١ . باوج :س ؛-: ف ءش ؛داوجلا :!(باوجلا ١ .هيف لاق :ح (هيف ركذ )

 ؛لبق اميف + :ف ؛لبق اميف :ش ؛مدقت اميف :ح (اضيأ) .و:س ؛ح (ملعاو)

 :س ءاف ( ىمس ) ١5 .نوريثكلا :ح ل (ريفكلا ) ١ .هنأ + :ل (هنأ) . -: س

 . ةعامجلا :ف «ش «ح ( تاعامجلا) . يمسي

 ؟ .معلص هللا لوسر :ح ( لجو زع هللا ) ؟ . -:ف ؛لوقتو :س «4(نولوقيو ١)

 ؛فاضأف : ف ؛اهفاضأف :ش ؛فاضأو :ل ( هفاضأو ) .نيريثكلا : ف «ل (ريثكلا )

 :ش أ (نع) ” .ىلع :!(نعره . ىلاعت هللا ىلإ :ح (هيلإ ) .مهفاضأو :س



 فل

 : ؟ا١/7 ص

 ص 77١ :

 : ”3/"* ص

 :؟74 ص

 ثيدحلا لكشم

 9 .-:أ ( ىري ) 8 .مونلا :س ءف «ش «ح (مانملا) .امأو :ل (امأف) 7 .ىلع

 ال:ح ؛نأال :ل(نآل) ١١ .-:ش (هيلإ ١ . ةروص يف ىري :أ (ةروص ىأر )
 ءفءشءح (اهب) 4 .ةكيهلاو ةروصلا :ف «ش ( ةروصلاو ةئيهلا ) . ىأر هنأ

 :ف «ح (ركذ ) .-: ش ( عيمج ) .سيلو باوجلا :ش (سيلو ) ١6 .اهركذب :س
 . حيرصتب : س «ح ( حيرصب ) 18 .--: ش ( دق ) ١1 .ركني امم :ش (ركني ام ) .هركذ

 .نأ + :ش أ «ل (امل) 3 .-: ش ( هب ) 5 .ائيشف : س ءف «ش «ح (ءيش دعب )'"

 «ح (بويأ ثعب نأ دعب ملكتو ) ٠١-١١ .ملعلا :أ ؛( ضايب) -:ل (لقعلا)
 .رثكأو :س ؛رثكم :ش (رثكو) ١١ .ملكت-: ف «ش

 اياصو) 4 .-:ل ( يف )7 .ثودح :س (ثدح) .كلذكف :ل (كلذك) ١

 (ةفص) .وهف :س (وه يذلا ) 5 .هلك + : ف (عجري ) ه .اياصو اهلك :أ ( اهلك

 :ْش 21 ( يذلاو ) 8 .-:س «ش ( دحاو ءيش ) 7 .مالكب :س (مالكف ) .--: ش

 (لاق هنأ) ١؟ .:س ؛ةلعسم :ف «ش ؛رخآ لصف :ح (لاؤس) ١١ .يذلاف

 يف) . يبنلا : ف «ش (هللا لوسر ) ١١ .موقت :س «ل (ميقي) ١١ .-:ش

 . هنأب :ل ( هنأ باب

 :ح (لسرلاو طئاسولاب ) ؟ .مهمهفو :ل (مهمهفأ ) .يف :س «ءش ءأ (موي) ١
 . اهانركذ : ش ( اهركذ ) .--: ل (لاق هنأ ) ؛ .-:ح (رخآ لصف )7 . لسرلا طئاسوب

 لاق ) 9-٠١ .لاق :س ءف «ءش «ح (لاقف ) 9 .وبأ :ل (ابأ ) .-: ش ( كلذ )8

 (اولزن) .اولخد :1 ل (اهولخد ) ١١ . ينث دح :ح ( ينربخأ ٠) أل (معن

 ( ةريره وبأ لاق ) . نوريف : ل ( نوروزيف ) ١١ .رادقمب :ل (رادقم يف ) .اولزنأ :1 ل
 (لاقف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل تلق :ح ( تلقف ) 17 .-:ف ؛لاق-:ح «ل

 :ف (رمقلا) ١5 .نورامت :ح (نورامتت «نوامتت ) ١-١4 .لاق :س ءش«ح

 ١١ .هؤانث لج هللا نلوقيل :ح ؛لوقي :أ ( لوقيل ) .-: ش ( هللا ) ١١ه .رمقلا ةيؤر

 :ش ؛هتارذغ :أ ؛هناودع :ل ( هتاردغ ) . ضعب : ف «ل ( ضعبب ) .اموي :ل ( موي )
 ( يترفغم ) .ةعسب :ل ( ةعسبف ) 11/ .هترادغ : ف ؛هتدارع : شماهلا يفو ؛هتاردع

 .تلن ام تلن + :س «ش ؛هترفغمو هتمحر :ح

 أ (نأ) .ملعا :س ؛ملعا كلذ نع باوجلا :ف ؛ملعاو باوجلا :ش (ملعاو) ١

 .ال:ش (هنأل) " .كلذك :ل(امك) .موي لك :ف (مالك دعب ) ١ .نأب :ح



 : 517/86 ص

 :؟ا/ك ص

 فك كروف نب ركب وبأ

 :ح(مهفقي...عملسي) ه-4 .كلذكو :ش ؛كلذك :ح (كلذكف)

 :ف «ش (هماهفإ مهنم ) ه .ءاشي :س ءض «ش ؛ح (ءاش ) ؛ .مهفم. ..عمسم

 (ديدجت )1 .مالك الو :س «ح (مالكو ) . ديدجت :س ,ح ( ددجت ) ” .مهنم هماهفإ
 5 .لوقلا ال :أ (لوقلل ) 8 .-:ل (رابخألا نم. . .ماهفإلاو ) 8-4 .ددجت :ش

 :ح (اهنمضت ) ٠١ .اهانركذ :ح (اهركذ ) . بترن :س ؛بيترت :ح ( بترف)
 كلذ نأ ) ١١ .الجت :ش ؛ديدجت :ح ؛ثدحم :أ؛تدح :ل (ددجت ) .اهتصصن

 .-:ح ( هللا ءاش نإ) .هبترن :س ؛هبتر :ح ( هبترف) ١١ .ابترم كلذ : ف ( بترم

 (تاومسلل ) ١7 .ركذ :س ؛ركذو : ف «ش (ركذف ) . يف هيف :س «ف ( يف )5

 :ش (ملعاو) ١9 .نوريو :س ءف «ش «ح (نوري) 1١7 .-:ن ءف ؛ح ؛«ل
 (اضيأ)٠ . لبق نم :ش (لبق ) . ملعا :س ؛ملعا باوجلا : ف ؛ملعاو باوجلا

 ع ل

 :أ (امأف ) .ملكتملا :ح ؛ميلكتلا :ل ( ملكتلا ) ” .ريغ يف :ش (هريغ يف ) ؟

 :ل (هثدحي ) .مهف :ل ( مهفأ ) .هنإ :س (وه ) .و :س ءف ءش ؛امأو :ح ؛امنإو

 .و :أ«ل ( يف ) 5 . باتكلا :س ؛تايانكلا :ن ,ف «ح ؛1 ( تاباتكلا ) . ثدحي

 «ل (هنأك ) . تبرضأ :ل ( تبرض) 4 .نايب ال :س «ف ؛تابثإل :1 ( تابثإ ال)

 (كلذكو) ١١ .مالك :س (مالكلا) ٠ .(؟) نيبتف :ل (نيبف) 9 .اهنأك :ح

 .-:ل (انايحأ ) ١7 .ىتأ :س (لأس) ١7 .هركذ : ف (هيف ركذ ) .كلذكف :ل

 .مصفنيف :س (مصفيف) .هدشأ :ف (دشأ) ١54 .لثم يف :ف «ش (لثم )

 :ل ( يعأف) .لجر :أ «ل (الجر ) ١5 .-:ش (لاق ام) .هنع + :ح (تيعو )
 (ملعاو ) ١1 .رطقيل :ح ( دصفتيل ) .مصفنيف :س ءف ( مصفيف ) ١1 . يعأو
 . ءادتبا يف : ف ؛ءادتباب :ح (ءادتبا) ١8 .ملعا :س

 (همكحف ) ١ .تايانكلا : ف ءش «ح «! «ل ( تاباتكلا ) . لكف :س ءف (لكو ١)

 (ربعملا ) .(! ) برتككملا :شش ( بوتكملا ) . ثودحلا : ف ؛ح ( ثدحلا ) .مكحف :ش

 «ش (امب ) .لوسرلا عمسيو هيف ثدحي :ح (لوسرلل. ..ددجت ) ؛ .ءورقملا :ف
 (كلذل انليصفت ) 7 .هللا مالك :1 ( مالكلا ) . تارابعلا :أ ( ةرابعلا ) 5 .امل :س

 مالكلا ) .-: س ( باب ) 9 .ىلاعت هللا ءاش نإ دشرت همهفتف كلذ ليصفت :ف

 :أ«ل (دقف ) ١١ .هناحبس شرعلا ىلع :ل ( شرعلا ىلع هناحبس ) .-:ح ( يف
 :ف (مهيف) ١1 .امأو :ش ,ح (امأف) .ركذ :ل (انركذ ) . دقو :س ءف ؛دعب

 :ش «ح (اذه) . باحسلا + :أءل عهذه) 14 . ترص :ش ( ترم ) .مهدنع



 ا

 : 71/7 ص

 : ؟78 ص
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 ثيدحلا لكشم

 :ف (ضرألاو ) .-: ف ,((مك) ١١ .معن + :ف (اولاق ) .-:ل (لاق) .هذه

 ؛نينثإ :ف ءأ غل (نانثإ) .ةدحاو :س ؛ح ؛ادحاو :ل ( دحاو ) ١5 .ضرألا ىلإ

 . ناتنثإ : س

 .عفشتساف : ف ( عفشاف ) 7 .عاض :س «ش ( تعاض ) . ىلإ + :ح ( يبارعأ ىتأ ) "

 ءف «ش ؛ههجو :ن «ح (هوجو ) .-: ش ( فرع وأ ) © .امف لاق :1«ل (امف)

 (بكارلاب) 6 .اذك :س ءف ؛اذك هل :ش «ح «( ؛ل (اذكهل ) , .هجو :س

 نب ) .ملعا باوجلا : ف ؛ملعاو باوجلا :ش ؛ملعا :س «ح (ملعاو ) 4 .-:ش

 لبق ام لبق :س ( لبق اميف ) .هانركذ :ل (انركذ ) ٠١ .-: ف «ش ( بلطملا دبع

 :1 ل (هقلخ ) .هنأب :س ء«ف «ش «ح (هنأ) ١١ .ىنعمو :ل ( ىنعم ) . يف

 :ف (ةفاسملاب ) .ةبلغلا :س ءف «ش ( ةمظعلا ) ١؟ .-:ل ( ةردقلاو ) .هشرع

 :ل (ربخلا ) .اندافأ :ل ( اندفتسا ) ١ 4 .نيتقبط : س «ش (نيقبط ) ١ .ةسامملاب

 (هنأ ) ١5 .نيب : ف ؛ضعب يف : س ,ح ( ضعب ) ٠١ .نأب :أ «ل ( ىلع ) . ثيدحلا

 .هب قيلي امم :ف ( ةنوئيب ) ١7 .نمم ناب : س (امت نئاب ) .--: أ «ل

 ١ ) ام :س ءف «ش «ح (ام ) . شرعلاب : ش ( شرعلا ىلإ ) ؟ .امأو :س «ل (امأف .
 “ ) «ش ( توصو طيطأ ) 1-4 .هتدئاف :س (ربخلا ةدئاف ) . لحرلا : س ( هلحرل

 مهتجض : ف ( مهجيجض ) © . بكارلاب : س ( بكر اذإ) 4 .اتوصو اطيطأ : س .

  ( 5أ (هب) .دارأ :ف (دارملا) 8 .و: ش (اذهو ) .هب: ف «ش (هب نوفئاطلا

 .لهأ :س ( يف ةراملا) 4 .--:ن «س ١١ ) .وهو :ل (وهف ) .باتك : ف (هباتك

 ) بلغت :س ؛تقيس :ف ( تبلغ ) .هشرع :أ ( شرعلا . ١١ .انلق :ل (انيب)

 )فهو(ش:هو.؟١)وجوه(ش:وجه.١١ .مهتفص :ف(مهفصو) ١7
 ) .-:1:ل (شرعلا ىلع .-:س «أ «ل ( باتكلا ١8 ) .ثيدح :ل ( ثيح

 ) .(ضايب ) -:ل ( ىفخي

 نم لوأ انأ :ف (يتآ) © .رون نم باجح :س «ن ؛رون نم اباجح :ش (رون) 4
 ( حتفتف ) ..-: ف ؛اهحتفأف :ح (اهعقعقأف ) 5 .(اذك ) تاف هنع ضرألا قشنت

 .امل لاق :س «ف «ش ؛لاق :ح (امل) 7 .-: س ؛نم :1 «ل ( يل ) .حتفتساف :ف

 :ن (كلملا) ٠١ .عيمجب :ل (عمجب ) .قيقد :ح ( ماعط نم ) 8 .هل + :ل (لاق )

 . اذه :س ( تنأ ) ١ 4 . يتآو :س ؛يتآ : ف ؛يتآف حتفيف :ح ( ينآف ) ١17 .رابجلا

 . يبرب اذإف :ل ( يبر ىرأف )
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 يا كروف نب ركب وبأ

 مث ) ١ . هللا لزنأ ةيآ يأ : ف ؛تلزنأ ةيآ امبأ :ح ( لزنأ اميأ ) .نع :ح (ثيدح ١)

 ءح ا(ةالف) * .نم :ح ؛يف :ل (عم ) .ضرألاو :ل (عبسلا) . يل + :ف (لاق

 هللابو باوجلا : ف ؛ملعاو باوجلا : ش ؛ملعا :س «ح ( ملعاو ) 4 .ةالف ضرأ : ف

 :ل ( يف ) ه .ةفاسملا :س «ح ( ةحاسملا ) .ةئيهلا : ف ( ةئجلا مظع ) . ملعا قيفوتلا

 ءف «ح أ ( يل) 8 .دقف :س ءأ ( دقو )7 .لثمك :س «أ «ل ( لثمكف ) 5 .يفو

 .اهدحأ :ل (امهدحأ ) .نيهجو :س ( نيرمأ ) . ىلع نم :ل ( ىلع ) 5 .-: س

 . دارملا :ف (دارأ) ١١ .هقيدصتب : ف «ش ؛هقيدصت :س «ح «أ(هقيدصتل) ٠

 .ةردقلاب :ن ءف «ح (ردقلاب) ١5 .هلوخد :أ(لوخد) *١ .نإف :ش (نأو )

 .سيلف :ل ( سيلو ) ١7 .هلوقك :ح «أ ( كلوقك ) . كنإو : س ءف ءش ( كنإ)

 . ناكملا ىلع :س ؛ناكملاب ولع :ش ؛ناكملا ولع : ف «أ (ناكملاب اولع )

 (هانعمو ) ه .امأو : س «ح (امأف ) ؛ .لعفلاو + :ح ( كلملا) ؟ .هبر :ح ( هللا ١

 .هداسو :س ءف «ش «ح (هتداسو) " .هانعم لب :ح ؛و:س ءض «ش أ

 9-١١ .هركن :ش؛ركني :ح (هركنن) 8 .ماقتنالا :ف (فاصتنالا)

 .يناعم : ف ( ىنعم ) ٠١ .ينآف :ش ( ىرأف ) 9 .-:ل (انيب دقو. ..هليوأت )

 هنأ :ح (لاق) ١ 4 .نم راثآلا يف :ف ؛ح ( يف راثآلا نم ) ١5 .-: ش ( ةيؤرلاب )

 :س «ش ( باجحلا نيعبسلا ) .هسأر ةشير :ف (هسأر) ١5 .لاقو :س ؛لاق

 .نيعبسلا بجحلا : ف ؛نيعبسلا باجحلا

 ١ ) .عبسلا زواج :ش ؛عبسلا تزواج :س «ح ؛عبسلا,زواج :أ (عبسلا اتزواج *

 ) يف لاق :س «ش (أرق ) ؛ .الجر يتمأ نم : ش ( يتمأ نم الجر ) .لوقي :ح (لاق
 .هيف + :ف (لاق ) .رمع :ش (ورمع) 5 .هفشكيف :ل ( فشكيف) ه .هلوق

 ) .هنبال :ف (هنبا) .يف + :س؛ركذي :(؟) ل (ركذو ٠) :ش (بجتحي
 .-:ش (ركذ ) 8 . بجحي ٠١ .نوعبس :ل (نيعبس) ١١ ) (وه ) .اهيف :ل (هيف
 .يه : ف ١١ .امهنع هللا يضر رمع نبا :ح (رمع) ١١ ) لاق ) .لاقو :ل (لاقف

 ,-:ش ؛مدآ لاقف :أ (مدآ

 ١ باوجلا يف لصف :ح ( باوجلا ) * .باجح :ل ( باجحلا ) . يبن :ح ( ىتف) .

 ) .-:س «ح (هل) 5 .هنأ :ش (هنأو ) ه .نم :ح ( يف ) ؛ .هلك + :ل (كلذ 7

 ) (اروتسم ) .ةياغوأ + :س ؛ح ( ةياهن ) 8 .انينب :ل ( ىنبي ) ..-:ل ( ماسجألاب
 ىنعملا نع :ف ( ضقنو ) .ةيطغتلا بجحب :ح ( ةيطغملا بجحلاب ) 4 .-:ل
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 ثيدحلا لكشم

 ىلاعت ) ٠١ .ضقن دقف كلذ لاق نمو هقلخب ىلاعت هلل هيبشتلا بجوأو حيحصلا

 1١ .عجري نأوه :ف ءح (عجري نأ لإ نس 2ف 2س ءح (كلذ نع

 نأ ال + : ف (ةعناملا) .هب هريغ بوجحملاو :ش ؛هب هل :أ «ل ( هريغ هب بوجحناو )

 بجحلاب بوجحم (؟ وه :وأ ؟ ) ىلاعت هللا ( ةبوطشم ةظفللا لعل ؟ ) نوكي
 :1 (هنأ ال) ١8 .نإو + :ل (نإو ) ١١ .عناوملل : ف «ح ( يناعملل ) ١5 .ةعناملا

 أ (عنم ) .اذه نم :ف (اذهو ) .عنمي :س «ش ؛-:ح (عنم ) .هنأ الإ : ف ؛هنأل

 ءاهركذ :ح (ركذ ) 5١ .نم ديقملا اذهل : ف (نم ديقملل ) 15 .عنمت :ف«ح

 717 .لاحمف :ف «ش «ح (لاحيف) .انركذ :س «أ (هانركذ ) 5١ .انركذ : ف

 .نع :ح (يف)

 .نيقولخلا :ل (نيبوجحنلا ) .-: ف .ح ( نأ ىلإ ) ؟ .عجرت اهنأ :ل (عجري امنإ) ١
 ه .هللا :ل (هللا نوكي ) ؛ .هللا بجح :ح ؛هلل بجحلا :ل (هلل بجح ) '*

 (امأف ) ١ .نيقولخملل : س «ل ( نيقولخملا ) . ىلإ عجري هنأ :ح ( اهنأ ىلإ عجرت اهنأ )
 «ف «ش ( عونمم ) . هللا : س ( برلا ) 8 . دبعلا :س «ف ( دبعلل ) 7< .امأو : ف «ل

 .لاقي :ح (لوقت ) .هصاخ :أ (هصلخ ) 4 . ىلع + :ل ( ىلع ) .نم اعونمم :س
 لوق :ش (لوقك ) .هتمحر :س «ح (هللا ةمحر ) ١١ .هللا + :ش ( كرصن ٠)

 .جاحلل : س ,ف أ ( جاجحلل ) . جاجحلا : ش «ح ( جاحلا) .لوقي امك :س ؛لوقك

 (هنبا ) .نم :ل (يف) .امأف :س «ش «ح (امأو ) ١١ .ةياورلا :ل (ةيؤرلا) 5
 .و-:س «ش أ (عنامو ١8) .دكؤي :ف ( ديؤي ١5) .نإو :ل (نإف ) .هنبال :ف

 :ح «ل (نيعبس) 7١ .امأو :ف «ل (امأف) ٠١ .ةمعنلا :س «ح (معنلا) 8

 .نيقولخملل :ح ( قلخلل ) . باجح فلأ :ح ( اباجح ) .نيعست : س «ف ؛نوعبس

 71 .يف :س ؛هيف :أ (هجو ) .هللا :س «ح (هلل ) .اصن + :س ؛اصن :أ (اضيأ )

 ام ةيمست : ف «ح (امب هتيمست ) .عجرت كلت :أ «ل ( عجري كلذ )

 :ف ؛هب + :1 ل ( ةيؤرلا عنمب ) ؟ .هل :س ؛-:ش (هب) .داضي ال :ش (داضي ١)

 ف «ش (ام) .بترن :س ( بترف) .اذه :ح ( كلذ ) .هتيؤرل عنام هب بوجحم
 «ف «ش «ح (اهيف ركذ ) .يوري :ش ( ىور) .امثو :ف (اميف ) 4 .ام عيمج :س
 (ردق) .ادب ام :ش (ادب ) , .يرعشألا + :ف ( ىسوم ىبأ ) 5 . ىف اهركذ :س

 ( باوجلا ) 8 .اكد هلعج + :ل ( لبجلل ) 8 .هذه :س «ف «ش (اذه) .لثم : ف

 (ارهاظ هل) .و :ح (يذلا) ١١ .و: ف «ح (لاقيو ) ٠١ .باوجلا يف لصف :ح
 أ (اهب لدتسي ) ١ .رهظي :س «ش (عضي ) ١7 .رهاظ هل وه : ف ؛هل-:ح ل

 .لدتسي اهب :ش «ح
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 مم كروف نب ركب وبأ

 ؛نإو :ح (امأف ) 8 .ةمعنلا :ح (معنلا ءمعتلا) ١-5 .امأو :ف «,ح (امأف)١

 (ةفاضإلابو ) ٠١ .هرهظأ :ف ءش (رهظأ) 4 .هذه :س «ف (عاذه) .امأو :ف

 ١١ .-:ح (رخآ) ١4 .هرهظي :ف .ح (رهظي ) .ةفاضإلاو :س ؛و: ف ؛ح

 ١و .ام:شءاممو :ح (امم) ١5 .ام كلذكو :ف (امو) .هركذ :س (اهركذ )
 .لهأل ءاهتناو : ف ( لهألف ) ٠١ .(؟ ) تافاصلا : ل ( تاقاطلا )

 :ح «ل ( ءامس ) ؛ .تافح قلخلا : ف (ةاثج منألا) ١ .رثكأ مهو :ف (رثك ١)

 ( ايندلا. . . لوقيف ) 5-8 . ةناوع نبا نع : ش ؛ةبارع نع :1 «ل ( ةبارع نب ) ه .ءامسلا

 .-:ش (ربكألا) 3 .-:ل (هنأ. . .لاق ) 9-١١ .مايأ :ح (موي ) 8 .: س ءف «ش

 (ثيدحلا...لوقيف ) ١-5 ١ .هتكئالمل :س «ش ؛ةكئالملا :أ (ةكئالملل) ٠

 .نم :أ «ل ( نمت ) .يه :ل (مه) .:ح ؛موي :لعمث) ١4 .-:ل

 «ش ( ةسبع ) ؛ .ءيضي : ف ؛ىصن :أ «ل ( حبصي ) .ءامس : ف (ءامسلا) ”

 :س «ف «ش (ءامسلا ) / .اثلث :ح ( ثلث ) 5 .ام :ل (امم ) ه .ةسبنع :س ءف

 :ف «ش ؛باوجلا لصف :ح ( باوجلا) 9 .-: ل ( حبصلا رجفنا اذإف ) 8 .ءامس

 ماسقأ ىلإ :ح (سيلو...هانعم) ٠-١١ .بابلا اذه :ح ( كلذ ) .باوجلا ركذ

 «ح (لزنأس ) ١5 .ليوحتلاو + :ف ؛ليوحتلا :ح ( كرحتلا) ١١ .هانعم سيلو

 ١8 .ونب :ش ؛ينب :ح ؛نيبو ينيب :أ ( ينبب ) ١7 .لزننس :(؟) س ء«ف «ش

 .لوحتلا نم :ش ( لوحتلاو ) . كلذب :ح ( كلذ نم ءيشب )

 نأ اضيأ :س ءف «ش ءاضيأآ-:ح (اضيأ كلذ نأ ) ؟ .-: ش ( ىلاعت برلا ) ١

 + :ف (ريمألا ) 8 .ةباجإلاب :ش ( ةباجإلا ) ؛4 .هدابع :ح «أ (هديبع ) ” . كلذ

 ش (ءاجو ) ١5 .هركذ :ش ح (ركذ ) ١١ .هيف-: ف «ح (هيف هانعم ) ؟ .اذكب

 ١5-١7 .افص :س «ف (افص افص) .و:س ءف .(ن نم عطقملا طقس )

 .-:ل (نأ) .للظ يف هللا مهيتأي :ش ( للظ يف ) ١8 .-:ل (اذهو. . .ءيجيف )

 وه :أ «ل (ةاهابملا موي ) 5١ .موي :ح ؛؟وه :س «ش «أ (مويوه).-:ل(نإ) ١

 ؛هركنن ام :ل (ركني ام ) . ةكئالملل : ف ,ح ؛هتكئالم ىلإ : ل ( هتكئالمل ) . ةاهابملا

 :ف ؛لضفي ام :ح «أ ( لضفت ام ) . ةكئالملا :ف «ش «ح ( كلملا ) .ركني امم :ف

 .هفيقوت : ل ( هقيفوت ) ١4 .لضفت امب : س ؛لضفتي ام

 ١) ىنعمك : س «ش أ ( ىنعمب ) .وه + : ش ( يتأيسو ) .و :ف ؛امأو :ل (امأف .

 ) :س ( ةكرحلا) .ىلاعت هناحبس :ل ( ىلاعت ) ” .-:ل (ءاجو ) .انلوق :ح (هلوق



>58 

 ص 59١:

 :597 ص

 :؟591* ص

 ثيدحلا لكشم

 «ح ( نأ ىنعم ) 4 .ناك :ل ( لك ) 5 .لوزنلا :ف «ش (لاوزلا) .نوكسلاو +

 :س (هيف دارملا ) 7 .-:ل ( همكحو. . . فاضيف ) 0-5 . ىنعم نأ : ف ؛نأ-: س

 (رخآ) "١ .-:ف «ل (هنأ) ٠١ .لاقي :أ (انلق ) 5 .:ش (هب ) م .هب دارملا

 ١17 .لوقيف :س «ح (لاقيف ) ١١ .-:ل (لجر) ١١ .-:ن «ح (ركذ) .-:ح

 «ش ؛هتيأرو :ح (هتيأر دقف ) ١8 .و :ش ؛لثم كلذو :ح ؛-: ف «ل ( كلو )

 .هتيأر : س ؛هتيأرف :ف

 ١) .هل :ف (هيلإ ) ؟ .-: ش ( مهللا) .لاقف : ف ؛مث :ش ؛لاقو :ح (لاق مث ١

 ) نأ ) 8 .هنم :ح ؛-:ل ( هللا ) 5 .يرهظ :ل ( ينارهظ ) . بصني :س ( برضي
 .انيفاوف :ف «ح (انيتأف ) 4 .-: ش ( طيقل ٠١ ) «ح ( تلق) . دقو :س ءش ( دق

 س «ش :-. ١5 ) .-:ف ؛نايبركذ :ش ؛نايب يف لصف :ح ( نايب ١١ ) (اصتخم

 .رشكتب :س ءف «ش «ح (ريشكتب ) .اصوصخم :ح ١4 .-:ل (هب) ١5) (لاقو

 .اهيف + :ن ؛لاق : ف 2ح

 نم ضرألا يف رهظي ) ؟ .كحضت ضرألاو :س ؛ف «ش «أ (ضرألا كحضت ١)
 أ ( فصو ) ٠ .ضرألا تابن نم رهظي : ف ؛تابنلا نم ضرألا رهظت :ح ( تابنلا

 «ش (نيملاعلا بر ) 4 .هتنم : ف «ل ( هننم ) .هلدبي :ش ( هيدبي ) . فصو ام :ش

 ؛نأو :ل ( يأ ) 8 .سيلف :ش (سيلو ) 5 .-:س ءف «ش (هنم) ه .يبر :ف
 مكيلع ىدتعا نمف :س «ف (اودتعاف ) .هللا + :س «ءش «ح (لاق) 4 .نأ :ف
 (لمتحيف ) "١ .هطونقو دبعلا :ف «أ (مهطونقو ديبعلا) 1١7-١ .(اودتعاف

 «ح ؛ل ( ديبعلا ) . سايإ : س ءف «ش ( سأي ) .نإ-: ش ( هانعم نإ ) . لمتحي :ل
 :س «ش (دبعلا ) . مهل رهظي : ش ( هللا رهظي ) ١ 4 .مهطونقو + :أ ؛دبعلا : ف

 (امأف ) ١8 .هيلإ :أ ءل ( هللا ) .هل + : ف ؛هل هتماركل :ح ( ةماركلا ) ١1 . ديبعلا

 عفر ىرخأ ةياور يفو + :ش (هيلع باسح الف) ١8-١19 .امأو :س 4و :ف

 ( هيف ) .هتنمل : ف ؛هننملو اهل :ح (هننمل) ٠ .هدبع :ل ( دبع ) ١9 .هنع باسحلا

 ,-:س ؛هنم :ف «ش

 ١ بترف :س ءف «ش (هبترف) 4 .--: ف «ش «ح (هيف)؟ .هللا :ح (برلا) .

 ) .رييغت :ش (ريغت ) .ريشكت :ف (رشكت ) © .يف ةلاحتسالل :ح ( ةلاحتسال 5

 ) .يذلا :ش «ح ( يتلا ٠7 هللا :ل ( هلل ) .ىورو :ح «أ ( ىور ) 8 .-:ح (رخآ) .

  9.ثيدحلا + : ف «ش «ح (هتلحار) ٠١ ) ءهللا ال :1 (هلل) .:س أ غل (يب



 :؟94 ص
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 اكفلد كروف نب ركب وبأ

 :س ءف ءش ؛ح ( ثالث ) ١ .لاق هنأ :ش (لاق ) .هدبع :ح ( دبعلا) .هللا :ح

 ريغ ل يف ةظفللا ( لتاق ) .هيف :ش «أ ( ةئف ) .رسكنا : ف ( تفشكنا ) ١5 .ةثالث

 ءح(دحأ) ٠5 . ( اذك ) لياو :أ ؛( ؟ ) اتامف :شماهلا يف ححصملا أرقو «ةءورقم

 .رشبتسي : ف «ح ( شبشبتي ءشبشبتي ) . ديري :ل ( الإ ديري ال ١) .مكدحأ : ن

 .رييغت :ش (ريغت ) ؟ .باوجلا ركذ : ف «ش ؛باوجلا لصف :ح (باوجلا)١
 نأ :ش ( هتدارإ) ه .-:ل (هفصو يف.. .ثودحو ) ه-4 .ةفص :أ«ل (هتفص)

 ( هراشبتسا )  .دارأو :س «ف «ش «ح (دارأف ) . ضار :ح «ل ( يضر ) 5 .هتدارإ

 :ل ( ةشاشبلا امأف ) ؟ . فطللا : س ء«ف ,ءش «ح ( فطعلا ) 8 .راشبتسالا :ل

 «ش «ح ( نالفل ) . يهف :س ءف «أ ( وهف ) .ةشاشبلا ىنعم امأف : ف ؛ةشاشبلاف

 ةشبشب : ف ؛ةشاشبو ةشاشهو ةشبشب :ح ( ةشاشهو ةشاشب ) . نالف يف : س ءف

 (هتيبثت ) ١١ .اضرلل ارهظم :س «ش «ح (اضرلا رهظم ) ٠١ .ةشاشهو ةشاشبو

 . ظافلأ :س ء«ش «ح ( ظفل ) .-:ح (رخآ) ١7 .هبيغم :ش ( هتبوثم ) .هبيثي : ف
 «ل (ذإ) ١5 .انيب :ل ( امئيب ) . يبنلا :ف «ح (هللا لوسر ) .-:ل ( يثيللا ) 5

 .رفنلا :س «ش (رفن ) 18 .ةثالث :س ءف «ش «ح (ثالث ) .اذإ :س

 أ ( بطخف ) ١ .نينح :ف ؛!سينخ : (ن نم عطقملا طقس ) ش «ح ( شيبح ) ١

 :ح ؛ادحاو :ل ( دحاو ) * .يبنلا لاقف دحاو بهذو :ف (لاقف) .بطخ :ح

 > .(ن نم عطقملا طقس ) -:ش (هللا ىلإ ) .لبقأ :أ «ل (لبقأف ) ؛ .امهدحأ
 :ف (هيدي) .هدبع :س ءاف ء«ش «ح ( دبعلا ) .هدبع نم + :ن ( ييحتسي )

 «ف «ش «ح (هللا لوسر ) .-: ف «ش ؛ح ( كلام نب ) 7 .هدي :س «ن ؛هيديب

 ؛ركذ : ف «ش ؛يف لصف :ح ( نايب ) 4 . -: س ءف ءش «ح ( نأ ) 8 . يبنلا :س

 ١١ .ءايحتسالا ىنعم :ش (ءايحتسالا) ٠ .-:س ف «ح (هليوأتو ) .-:س

 .امأف :ش (امأو ) ١١ .-:ل (هنأ ) .ليق :س «ش ؛نإو :ح (نإف)

 ١-” .-:ل (هلوق ىنعم. . .مكبر نإ) ١ ) ل: ف ؛يأ :ش ( هنأ ) .مث :أ ( ميرك .

 ) (اذإف ) . هتماركب :ح ( همركب ) ؟ .هتكيطخ :ح ( هتيطخ ) . كرت : ف «ش ( كرتي
 .مهباذع :ش (امهباذع ) . يأ :ف (هنأ ) 4 .: س ءف (نأ) " .ادإو :ش 7

 ) :ل ( ىلع ) 5 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع + :ف ءش «ح (يور +
 .ىذألا :ل ( ىذأ ) . ىلع ٠١ .ادلو :ح أ ( دلو ) .هنأ كلذو :ف (هنإ)  1١(ال)

 .مل :(ف نم عطقملا طقس ) س ءش «ح ١4 مهوعدي ) .اومسق :ح (اومشه)
 .وعدي :ف ( ىلإ ١4-١5 .رمع نب :س ( هيبأ نع) ١5 ) .سيلو :ل ( سيل
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 ثيدحلا لكشم

 ( هلثم هدعب ) .-: ل ( هلثم ) .-: ل ( دق ) 4 .نوتأيف : س ءف ءش «ح ( نوتأي )'"

 . باوجلا ركذ : ف «ش ؛باوجلا يف لصف :ح ( باوجلا) ه .هدعب هلثم :ح «أ

 ٠١ .هذه نم :ح (هذه ) 8 . ىنعمب + :س (وهف ) 7 .-: ف «ش «ح ( ىنعم )
 . لضفتلا : ش ( ليضفتلا ) . هتدارإ : 1 «ل ( ةدارإ ) . بقاعي :ح ؛هبقاعي :أ ( مهبقاعي )

 :ف ( ديازتلاب ) .امأو :ش (امأف) ١4 .يف :ش (نم) ١1 .الهأ :ش (لهأ)١

 ١/8 . ضغب : ش ( ضغبأ ) ١7 . ىنعم :أ «ل ( ىنعمب ) ١5 . ىلإ :ح ( نم ) . ةدايزلاب

 .ليوأت :أ (لوأتي ) ١5 .لضفلل :س «ش (لضفلا )

 «ل (لاق هيف ) 4 .ىور :ن ؛نع ىور : ف ؛ش «ح (نعو ) ” .يف :أ ءل(نم ١)

 ٠ .نع :ف ؛يبأ نب :ش ( يبأ نع) 5-ه .نم :ل (نإ) .لاق :س «ش ؛-:أ

 . باوجلا ركذ : ف «ش ؛باوجلا يف لصف :ح ( باوجلا )8 .-:1 ل ( املكتي ىتح )

 ١١ .ريخلا ىلإ :ل (ريخلل ) ٠١ .هنع : ف ؛كلذ نع :ش «ح ( كلذ ليوأت نع )

 + : ف ؛لبقأ اذإ :ش «أ (ليق اذإ) ١7 . فرصتم :ل ( فرصنم ) .-:1 «ل (هنأ )

 .قيرط :ف «ش «ح ( قرط ) .دبعلا ةنوعم : س «ح ( دبعلل هتنوعم ) ١ .هللا يف

 ؛اهل :ح (اهنع ) ١7 . يفنب :أ «ل ( يقلتب ) ١١ .هلامعتسا :ح «ل ( هلاغتشا ) ١4

 .اهنم :س

 ١ .رابخألا :س «ل (راثآلا) .-:ف ؛اميف :ش (امركذ يف ) .-: ف (رخآ) ١

 ) يبر ) .هلوق يور ام : ف ؛هلوق :ش «ح (هللا لوق ) .نمف : ف «ش «ح (لوأف (
 :ف (ايندلا ) .ةيدوأ نم داو :ف «ح (ةيدوأ ) ه .مكؤاعد الول + :ن«ح النار. 

 ةلاثح :ح ( ةلاثح لثم ) 8 .رايت :س ؛راين :أ ؛راس :ل (نايب ) 7« .-:ل (نإ)

 .ةلاثحك ١١ .-:فءش «ح (ليوأت ) .باوجلا يف لصف :ح (باوجلا) "١

 ف «ل (لك) :-. ١ :س ءف ,ح (ال) .(اذك ) هيابع : ف ؛هئانغ : ش (هانغ)

 :ش ( هلعفي ) .ءيش :ح «ل ( ءيشب ) . صقني :ل ( صقتني ) .ال ام :ش ؛ال نم
 + .لعف ىرخأ يفو

 :س ؛يدري :ف (دادزي ) .هباذع :ف (هلدع) ؟ .-:ل ( يلابأ الو ةنجللو ) ١

 ( ىنعمف ) ؟ . لعفي نأ نع : س ؛لعفلا نع : ف ؛لعف نع :ح ( لعفب ازع ) " .داري

 ه .الومحم :ح ؛هلومحم :ل ( لومحم ) .-: ف ,ح (اضيأ) .ىنعم ناك :ح

 يبنلا نع + :ف «ش «ح (يور) .اميف :ش ؛امع نايبلا يف :ح (ام ركذ يف)

 نإ) . يبنلا :ف ؛ح (هللا لوسر ) 5 . يف :س ءف (نم ) .ملسو هيلع هللا ىلص



 :”"ه١١ ص
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 159" ص
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 لاو كروف نب ركب وبأ

 :ش (ورمع ءورمع) 9-٠١ .الفون :ش ؛فون :أءل (افون ) 4 .-: ف (هللا

 .هرضح :س (هزفح ) .ةالصب : ف «ش ؛ةالصل :س «ح (نولصي ١١) .رمع

 :س (رشعم ) ١7 .هعبصإ :س «ف «ش ( هيعبصإ ) . سانلا :ف أ «ل ( سفنلا )

 .مهتضيرف :أ ( مهو ةضيرف ) ١ 4 .رشاعم

 .-:ش (هدمحنو) ” .-:س ف ءش «ح (نايفس يبأ نب ).-:ل(نأ)١

 يف لصف :ح ( باوجلا ) 5 .نكلو : س ءف «ش ( ينكلو ) 4 .لاقف :ح «ل (لاق )
 .هلعف :ف .ح ( هلضف ) / .-: ش «ح ( ىنعم ) . باوجلا ركذ : ف «ش ؛باوجلا

 :ف أ (وه ) .لصأو :س ءف «ش «ح ( لصأف ) 8 . ةكئالملل :ح «ل ( هتكئالمل)

 .ءالوهل : ف ( ءالوه ) . هتمظع : ف «ش ( ةمظع ) .وه ناكف : ل ( هنأكف ) 4 .وهو

 ١١ .مهتلالج :ف ش؛مهلاح :ح (مهلالج).اميف:أءل(اماهيف) ٠

 ( لضافأ نأ ) ١ .هنأ :أ( مهنأ ) ١7 .عضاوم :ح ( عقاوم ) . فرعت : ل ( فيرعت )
 (اممر ١٠١ .-:ف .ءش .ح (ملعأ هللاو ) ١ ؛ . لضافأ نأ ىلع : ف ؛لضفأ نأ :ش

 يف :ش ؛ىنعم نم :ح (ركذ نم ) .ركذ :ف ء«ش «ح (يور) .اميف :س «ف
 ١8 .فرع :ح (انفرع) ١17 .كلام نب + :ل ( سنأ) ١١ .ىنعم يف :ف ؛ركذ

 .نإف :ل (نإو) .امنإف :س (هنإف )

 :س ءف «ش ( ابنذ ءابنذ ) 8-ه .ام :أ(فيك ) .لاقو :ف ؛هل + :ش (لاقف) ؛

 2س «ح ( ىنعم ) .باوجلا يف لصف :ش ؛باوجلا لصف :ح ( باوجلا) 7 . بنذ

 :(ن نم عطقملا طقس ) ش «ح (اذكه ) ١١ .هوجولا :ل (هجولا) ٠١ .: ف

 .ءافخ :ل ( ءافخإ) ١5 .مهكراشي :ل (هكراشي ) ١7 .اذه

 .ركذ :ش «ح ( هركذ ) ١ .خفنلا نم :ح ( خفنلا يف ) .ليوأتو :س (ليوأت ىف ١)
 © .هللا + :ف ءش «ح (عمجييت) ؛4 .نع : ف ءش ءح (ىور) ” .نم :ل ( يف )
 م.مدآ+ :ف أ (تنأ) ا/ .مدآ تنأ :ح (تنأ مدآاي) .-:ل (مدآ نوتأيف )

 ( هللا ) ١١ .باوجلا يف لصف :ش «ح (باوجلا) ٠١ .مل :س ءف «ش ءأ ( مث )
 .-:ل (لب. ..ةعقاو ريغ ) . برلا :ح

 ىنعم :أ ( ةفاضإ) ” .هب :ف ,ح ؛هل :[ ءل (اهل ) . -:ل (هركذ. . .لاعفأ ١)

 طقس ) فيرشتو :س «ل ( فيرشت ) .-:! «ل (وهف ) . ةفاضإ هجو :ح ؛ةفاضإ

 :ش «ح ( لضفلل ) .ةنابإو :ح ( ةنابإ) ه .هيف + :ف (روكذملا ) .( ف نم عطقملا
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 ثيدحلا لكشم

 :ف (هيونتلل ) .امم :س «ش (امع) .-:س ءف «ش (اهب نيبي ) 5 .لضفلاب

 + :ح (ريبدتلا ) 8 .: س .ف (هيلإ) ا/ .ةفاضإ :س «ن ( فاضأ ) .ةيورتلل

 رواجي ٠) .رييغتلا :ح «ل (ريغتلا ) 8 .ريبدتلاو ةردقلا :س ءف 2س ؟ةردقلاو

 هرواجي : س ؛كلذ نع ىلاعت + : ف ؛هرواجم رواجي :ش ؛هرواجي :ح (ارواجم

 .-:ف (هللا ءاش نإ) .اذه :ف ( كلذ ) .رواجم

 ١) .الو :ح (الف) .الف :س ءف «ح ءأ (الو ) 4 .مالكلا يف : ح ( مالكلا نم ١١

 ) :س اف ح (موهفم) .نأل :ف ؛نأ : ش ( نأ لجأل).بجوي :أ( بجو

 .ةءورقم ريغ ل يف ةظفللا (دارملا) .ةلوقعم :س «ف (لوقعم ) ١؟ .ةموهفم

 .مقي :س ؛(ضايب) -:ل(معي) ١4 طقف)س (هب) !(:بها.١6)ذلك(
 ل (ذإ) .-: ل :١) .(اذك ١8 .-:نءح (لاؤس) ١5 ل (هنإ) 1:-. ٠١ ىلع)

 ةغلب : س «ش (ةغل .

 .نوملعي :س ( ملعن) ؟ .لكشم :ح (هباشتم ) .ىتأ :س ؛:فء«ش(نإ)١

 ( ذوفرعي ) ه .ةعاطلا : ف «ل ( ةعاط ) .ةدئاف :ش «أ1 «ل ( هتدئاف ) ” . نأب :ل (نأل )

 (اذه) . طقس :س «ف «ش (طقسي ) .اذه :ف ( كلذ ) 7 .نوملعي :ف «ش

 9 .رخآ لصف :ش ؛-:ح (رخآ لاؤس ) 8 .اسأر + : ف (لاؤسلا ) .-: ف ءش

 ف «ش «ح (انيف) .تجرخ :ف «ش ,.ح (تجرخأ) ٠١ .اذإو :ل (اذإ)
 :س (نوكي نأو ) .-:أ «ل (ال) .ىدأتيف : ف ؛ىدأتي :س «ش ( ىدأ ) .-: س

 (لصح ) ١5 .لومحم :أ«ل ( ةلومحم ) ١ 4 . صتخي ال : ف ( صتخي ) .نوكيف

 ١0 .اهبترت :س (اهتلزن ) .و-:ل (ةبترمو ) ١7 .ناك :ل ( تناك ) . تلصح :ح

 :ش «ح (راثآلا) .هذهل ظافلألا هذه :ح (هذه ظافلأ ) ١8 .هنع :ل (نع)

 :ف ؛هللا فصو ام :أ ( هللا فصو ) ١9 .مزل : س ءف ءش «ح (مزلل) .رابخألا

 :س .ف «ش «ح (هللا فصو) .يف :ل (نم) .و:ش (ناكو) ٠١ .هفصو
 .رئاس : ش ( هذه ليبس ) .هريغ : ف ( فقوتم ريغ ) 7١ .هفصو

 :س ؛امل :ش (ام) .رخآ :ح (دحاو ) ؛ .رخآ لصف :ش ؛-:ح (رخآ لاؤس) ١

 :ش (امهفالتخال ) 5 .اذإو :ش «ح ؛نإ :ل (نإو ) .هلف :س «ش (هلو) ه .ام

 ؛امهتمكح :ل (امهيمكح ) .بجي :ف «ش «أ(بجوي ) .(!) اًمهف دحأل

 «ح (رخآ لاؤس ) ٠ .اهيناعم :س «ش «ح «ل (امهيناعم ) ؛ .امهمكح :س «ح
 :ل ( هبسحب ) . ىضتقي : ف «ش «ح ( ىضتقيف ) ٠١ .رخآ لصف :ش ؛-: س ء«ف



 ص١08":

 الكيل كروف نب ركب وبأ

 +:ف «ءش .ح (عطقلل) ١١ .اهولمحت :ل (اهنولمحت ) .هسنجب : ف ؛هسدجل

 :حضاو ريغ ل (ةبلغم ) .اهل + :ش (ةزوجم ) .لمعلل :ش (ملعلل) .اهب
 . اعامجإو :س «ح أ ؛هعامجإو :ل (اعامجإ وأ ) .اذإو :ش «ح (اذإف ) ١ ؟ ةديفم

 (لودع ) . كلذك ناك اذإو :ش ( كلذ ناك نإو ) .هسنجب : ف «ل ( هبسحب )4

 .هيف :ل (اهيف) 5 .رهاظلا قيرط :أ (رهاظلا ) .هب :ل (اهب ) .لودعو : ف «ح

 مالكلا : ف (رثألا. . .لوسرلا مالكل) ١8 .نأ :س ء«ف «ش 2!( نأ نم )7

 (اهب ) ؟١ .نكمي ال :أ(نكمي ) .فيقوتلا :! ءل ( فقوتلا ) .رثآلا يف. . .لوسرلل
 ةدحلملا :ح (نيعدتبملاو ةدحلملا) ؟" .اهبالجإ :(؟) ل (اهئالخإ) .-: ش

 ( نيهبشملا ) .نيدحلملاو ةعدتبملا :س ؛نيعدتبملاو نيدحلملا : ف «ش ؛ةعدتبملاو

 . ةهبشملا :ح

 ه .هنأ :ل (هنأ ىلع ) ؛ .يتلا هوجولا :س ؛يذلا هوجولا : ف ( يذلا هجولا) ١

 5 .كلذلف :ل ( كلذلو ) .نكت ملو (اذك ) لهأ اهب نكي مل :ف (نكت مل)
 :(؟) س «ف «ش (حيحصت ) 7 .حيضوتل :ح ( حضونل) .اذإو :ش (نإو )
 . بتريلف :س ؛بترنلف :ش ؛بترتلف :ف «ح ؛بترت :ل ( بترف ) .ححصن

 نمحرلا هللا مسب .اريثك اميلست ملسو هلآو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو : ل
 فولخم هبحاص طخب نيملاعلا بر هلل دمحلاو هرخآ ىلإ هلوأ نم لكشملا باتك لمك ميحرلا
 نم ةاجنلاو ةنجلاب هل اعد نم هللا محر هيف ام هملعو هب هللا هعفن يناوللا نامثع نب بدؤملا
 ةئس مايأ ةعبس ةجحلا يذ نم يقب دقو تبسلا موي هنم غارفلا ناكو نيمأ مهللا نيمأ رانلا
 [ ١078/71 © ليكولا معنو هللا انبسح © ةئامعبرأو نيسمخو عست

 لكشم باتك لمك .ملسو ةماع نييبنلا عيمج ىلعو ةصاخ دمحم يبنلا ىلع هللا ىلصو :أ

 ىلع عدبلا لهأ نم نعاط لكو ةلزتعملاو ةضفارلاو ةيمسجلاو ةيرهدلا ىلع درلا يف ثيدحلا

 نم مالسلا هيلع هللا لوسر ثيدح نم هولقن اميف ثيدحلا لهأو ةعامج او ةنسلا لهأ

 يناهبصإلا يرعشألا كروف نب دمحم ركب يبأ فيلأت هيبشتلا اهرهاظ مهوي يتلا ثيداحألا

 نيملاعلا بر نيمأ نيمأ هللا همحر



 ثيدحلا لكشم ؟

 سبلو هيبشتلا مهوأ امم ثيدحلا حيحص نم هرهاظ لكشأ ام نايب لمك ( 05 8روف يكناب ):ح

 ام هنطاب ىفخ ام حاضيإو نوعدتبملا هتياور يف نعطو نودحلملا هاردزاو نومسجملا كلذب
 لئالدلاب ىلاعت هللا فصوب قيلي ام ىلع هليزنتو كلذ حرشو نولطعملا هركنأو نولهاجلا هلفغأ

 هقيلعت نم غارفلا قفاو .اهيلع عمتجملا ةغللاو اهب لومعملا ةنسلا ةقفاومو اهيف كش ال يتلا

 حصف حصف اضيأ لبوقو ةئامتسو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ ثالثل نينثإلا ةليل

 ىلوملا خيشلا ةقيدح يف. . . .ةنس نم مرح رشع سداس نيبثإلا موي خيراتب كلذو حصو
 ةيدادحلا ةسردملا يف. . ..لجألا

 ميرلا نمحرلا هللا مسب انباتك يف لوقلا رخآ وهو :ش

 ةلمسب باتكلا اذه رخآ دجو اذك ميحرلا نمحرلا هللا مسب .انباتك يف لوقلا رخآ وهو :ن

2 
 هيبشتلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا ىلع ملكتلا باتك رخآ

 كناحبس © [ 47/1124 هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا
 دمحم ىلع لص مهللا كيلإ بوتنو كرفغتسن تنأ الإ هلإ ال كدمحنو [ ٠١/٠١14 مهللا

 بر هلل دمحلاو نيدلا موي ىلإ اريثك اميلست ملسو هعبتو هبحصو هتيرذو هجاوزأو هلآ ىلعو
 نيملاعلا
 ينامثو نينامثو دحأ ةنس نم مارحلا ةدعقلا يذ نم نيرشعلا سماخلا يف هنم غارفلا عقو

 ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئام
 نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ةئملاو دمحلا هللو

 هدييأتو هناسحإو هنوعو هللا دمحب باتكلا رجن (؟ )٠...و همركو ( ؟ ) هتنمب قفوملا هللاو :ف

 © ليكولا معنو هللا انبسح و اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآو هيبن دمحم ىلع ةالصلاو

 الامل ز

 ةمحر ىلاعت هللا همحر - كروف نب نسحلا نب دمحم ركب يبأ خيشلا باتك باتكلا مت :س

 هللا ىلصو نانجلا سيدارف ىلعأ هايإو انلخدأو ناوضرلا بئاحس هربق ىلع ضافأو ةعساو

 نع لفغ املكو نوركاذلا هركذ املك اهل ةياهن الو ةياغ ال ةالص متاخلا افلا ىلع ملسو

 ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس  اريثك اميلست ملسو نولفاغلا هركذ
 هللا ىلإ دابعلا جوحأ دي ىلع ]١8/7107-١85[  4 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا

 هل هللا رفغ ادلب يسلبانلا اميلقإ يسدقملا دمحم ريدقلا (اذك ) هب روفغ يجترملا ىلاعت



 نذل كروف نب ركب وبأ

 يذ نم تلخ عستل ءاعبرألا موي انباتك نم غارفلا ناكو نيمأ نيملسملا عيمجلو هيدلاولو

 متأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم نيعبرأو ينامثو ةئامو فلأ ةنس ةدعقلا
 ةيحتلا





 معو كروف نب ركب وبأ

 ةينارقلا تايآلا سرهف

 ةرقبلا . ؟

 ليحل مهب ئزهتسي هللا )١15(

 /١ ىمع مكب مص (18)

 5968201١51١  الثم برضي نأ ييحتسي ال هللا نإ(7١)

 سوح ل نا ف يت لجعلا مهبولق يف اوبرشأو (9*)

 5 عك هللا هجو مئثف اولوت امئيأف )١١15(

 هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف (194)

 نر مكيلع ىدتعا ام لثمب

 55 نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو )١194(

 يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له ( 7٠١١

 مقا ماواملا عا ةكئالملاو مامغلا نم للظ

 ل ل

 نمل

 ام حاكنلا ةدقع هديب يذلا (717)

 18 ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو ( ١55
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 قلعلا . 5

 0. برتقاو دجساو )١15(

 ردقلا . 7

 كا ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ ١(

 قلفلا .. ٠

 59 دقعلاب تاثافنلا رش نمو ( 4)





 راثآلاو ثيداحألا سرهف

ا نم ةعومجم رابتعاب ٍبّترُم وهو)
 ( ةيساسألا تاملكل

 ىتأ (يتأ)
 54 ةروص نسحأ يف يبر يناتأ -

 انأ لوقيف اهنوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروص يف مهيتأيف -
 (...) انبر انيتأي ىتح انناكم اذه ( ...) نولوقيف مكبر

 قس مكبر انأ لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا يف مهيتايف لاق

 9 ةعاسلا مكاتأ يفتك نيب هدجأ يبر سفن اذه -

 (...) لوقنف ( ...) انبر انيتأيف نونمؤملا اهيأ انيقبو -
 انماقم اذهو ( ...) انيتأي وهو ( ...) انبرب انمآ

 1 انيتأي ىتح

 برلا يتأي مث يتأيسو ال نولوقيف انبر مكيفأ نولوقيف -

 ا نييبوركلا يف

 لجأ (لجأ)
 لوسر لاقف ( ...) يبأب ينعّتم مهللا تلاق ةبيبح مأ نإ

 ال ةموسقم قازرأو ةبورضم لاجآ يف هللا تلأس دقل هللا

 لمن ءيش اهنم رخؤي

 يف دولوملا لجأ بتكيف ماحرألا كلم ثعبي هللا نإ -

 لحل 1 همأ نطب
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 ةمأ (1)
 ةكئالملا تعمس املف ( ...) نسيو هط أرق هللا نإ -

 ١ ها/ اذه اهيلع لزني ةمأل ىبوط تلاق كلذ

 185 مهأوان نم مهرضياال قحلاب نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال -

 ندب يتمأب لسرلا نم زيجُي نم لوأ نوكاف -
 <31 دبعت تناك ام ةمأ لك تعبا الأ دانم يداني مث -

 فى اهديدش نم هقح اهفيعض ذخأي ال ةمأ سدقت فيك -

 11 هيتبكر ىلع ايثاج يتمأ نم الجر تيأر ابجع ةحرابلا تيأر -

 <34 فوفص ةاثج مثألاو مهيف هللا ءيجيف -

 رمأ (رمأ)
 تبرض / ءامسلا ىف رمألا/ ارمأ ءامسلا يف هللا ىضق اذإ -

 "اله لا 1 اهتحنجأب ةكئالملا

 هبنتجاف هّيغ نّيب رمأو هعبّتاف هدشر نّيب رمأ ةثالث رمألا -

 هللا ىلإ هلكف هيف فلتخا رمأو

 ناميإ (نمأ)
 ف ةينامب ةمكحلاو نامي ناميإلا -

 ١١ ناميإلا نم ةبعش ءايحلا -

 َنْيأ (نيأ)

 هللا نيأ اهل لاقف ( ... ) يبنلا ىلع تضرع ةيراج نإ -

 7 ءامسلا ىلإ تراشأف

 قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ لاقف يبنلا لأس الئاس نإ -
 <72 ءاوه هقوف امو ءاوه هتحت ام ءامع يف ناك لاقف ءامسلا



 كروف نب ركب وبأ

 انبر تكرت نيأ لاقف كلم هاتأف يبنلا دنع ليربج ناك -

 لاققف انبر تكرت نيأ لاقف رخآ هءاجف نيضرأ عبس يف لاق

 3738 تاومس عبس يف

 "معو ءامسلا يف تلاقف هللا ني يأ اهل لاق امل ةيراجلا ثيدح -

 زرب (زرب )

 ٠١5  روفاك نم بيثك ىلع ةنجلا لهأل ةعمج موي لك زربي هللا نإ -

 شبشبت ( شبشب )

 هيلإ هللا شبشيتي الإركذلاو ةالصلل دجاسملا لجرلا اطي ال -

 م مهيلع مدق اذإ مهبئاغب بئاغلا لهأ شبشبتي امك جرخي ىتح

 هب هللا شبشبتي الإ ( . هي ل

 1 بئاغلا لهأ شبشبتي امك

 رشبتسا (رشب )

 2 ىتوملا حاورأب نورشبتسي ةكتئالملا نإ -
 مكدحأ راشبتسا نم لضفأ مك دحأ ةبوتب هللا راشبتسال -

 1 هتلاضب

 اذإ يذلا مهب رشبتسيو مهيلإ كحضيو هللا مهبحي ثالث -

 0 اهءارو لتاق ةئف تفشكنا ذا

 ضغب (ضغب )

 حادا يذبلا شحافلا ضغبي هللا نإ -

 ءالب (ولب )

 ١74 ءالبلا ري ءاعدلا -
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 ثيدحلا لكشم كي

 7 ءالبلا عفدت ةقدصلا -

 175 ناجلاعتي ءالبلاو ءاعدلا نإ -

 ىلاب
 باحصأ ءالوه لاقف نيتضبق ضبق مدآ قلخ موي هللا نإ -

 لامشلا باحصأ ءالوهو ةنجلا باحصأ ىلابأ الو نيميلا

 مل ال رانلا باحصأ يلابأ الو
 هترخآو هايند ّمه هللا هافك ادحاو اًمه مومهلا لعج نم -

 ةيدوأ يأ يف هللا لابي مل مومهلا هيلع تبعشت نمو

 حل كله ايندلا

 <” يلابي الو اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ -

 رمتلا ةلاثح لثم ىقبيو لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذي -

 لحل مهب يلابي ال

 مث ءامسلا نانع كيونذ غلبت ىتح بنذت نإ مدآ نبا اي -

 55 يلابأ الو كل ترفغ ينرفغتست

 ةاهابم «ىهاب (وهب )

 ىلإ هللا لزني ةفرع موي نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام -
 1 ضرألا لهأب يهابيف ايندلا ءامسلا

 ىلإ هللا لزني ةاهابملا موي وهو ةفرع موي ربكألا جحلا موي -
 1ا/ يدابع ىلإ اورظنا ةكئالملل لوقيف ايندلا ءامسلا

 ىلإ اورظنا يتكئالم اي لوقيف تافرع لهأب يهابي هللا نإ -

 ال0. مهل ترفغ ينأ دهشأ قيمع جف لك نم ينوءاج يدابع

 باوبأ نم اباب حتف مكبر اذه نيملسملا رشعم اي اورشبا -
 يدابع ىلإ اورظنا لوقيف ةكئالملا مكب يهابي ءامسلا

 نيل ىرخأ نورظتني مهو ةضيرف اوضق
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 ىلجت (رلج)
 رصتنملا فرط لثم ىلجت -
 هضعب نع ىدبأ ضرألا لهأ فّوخي نأ دارأ اذإ هللا نإ -

 اهل ىلجت مهيلع رّمدي نأ دارا اذإو

 نودبعت نم لوقيف مهاقليف قلخلل ىلجتي مث -
 © راصبألا هكردت ال 98 لوقي هللا سيلأ سابع نبال تلقف -

 م

 5١١ ءيش هكردي مل هرون ىلجت اذإ هرون كلذ ( ...) لاقف (...)

 ادعوم هللا دنع مكل نأ ةنجلا لهأ يداني برلا يدانم نإ -

 كلذ دنع برلا مهل ىلجتيف (...)

 هيسرك ىلع يل هللا ىلجتيف ( حتفتف ) ةنجلا باب يتآ -

 ةمايقلا موي اكحاض انبر ىلجتي -

 رصننخلا ردق الإ هنم ىلجت ام -

 ةعامج (عمج )
 طاطسفلا عم هللا دي نإف ةعامجلاب مكيلع -

 ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نم -
 ةعامجلا عم هللا دي -

 مظعألا داوسلا اوعبتاف ةعامجلا ىلع هللا دي -

 ناطيشلا هفطتخا مكنم ًداشلا دش اذإف ةعامجلا عم هللا دي -

 ءاج ( ءيج )

 هانفرع انبر ءاج اذإف انبر انيتأي ىتح انناكم اذه -

 ةمايقلا موي هبحاص يدي نيب نآرقلا ءيجي -

 لورهي ينءاج نمو لورهأ هّتكج يشمي ينءاج نمو -

 "هال

 ضل

 انين

 اليد

 الملل

:18 

165 
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 لد

 نارا ولا
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 فوفص ةاثج مثألاو مهيف هللا ءيجيف -

 قيمع جف لك نم ينوءاج يدابع ىلإ اورظنا -

 بحأ (ابح)
 هبحنو انبحي لبج اذه -

 همحر لصيلف هرمع يف هل هللا ًاسني نأ بحأ نم -

 لامجلا بحي ليمج هللا نإ -
 هيلع هتمعن رثأ ىري نأ بحأ دبع ىلع هللا معنأ اذإ -

 يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو قفرلا بحي قيفر هللا نإ -

 فنعلا ىلع
 مهيلإ كحضيو هللا مهبحي ثالث -

 بُجُحخ «باجح (بجح )
 رانلا هباجح (... ) ماني نأ هل يغيني الو ماني ال هللا نإ -

 رانلا نم اباجح هل نك تانب ةثالث لاع نم -

 عمست امو ةملظو رون نم باجح فلأ نوعبس هللا نود -

 / نم ءيش سح دحأ عمسي ال/ ّسح نم ائيش سفن نم
 هسفن/ اهسفن تقهز الإ بجحلا كلت

 باجحلا نيعبسلاو اذك هسأر زواجي اكيد هلل نإ -
 هنيب ( ... ) يتمأ نم الجر تيأر ابجع ةحرابلا تيأر -

 باجح برلا نيبو

 هيلإ نورظنيف باجحلا نع مهل فشكيف -
 نم ابجحلا اهيف نإ اباجح نيعبس ةمايقلا موي هللا نود نإ -

 ةملظ

 هللا هملك يذلا ( ...) لاق ىسوم انأ لاق تنأ نم مدآ لاق -

 هقلخ نم الوسر هنيبو هنيب لعجي مل باجحلا ءارو نم

 نيم

 ا

1١ / 

 ديلا دل تبا

58١ 

58 

58 

58 

 اننا تالدخت
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 بجتحا

 قل همعاكد ةملظو رونو ةملظو رائب عبرأب هقلخ نم هللا بجتحا -

58 

 نإف كرشلاو ربكلا نع كاهنأ لاقف هنبا حون ةيصو ركذ -

 لح امهنع بجتحي هللا

 ايحتسا ( ييح )

 امهذري نأ هيدي هيلإ دبعلا عفر اذإ ييحتسي هللا نإ -

 15 ءيش ريغ نم ارفص

 هللا لوسر اي ليقف عروتملا بذعي نأ ييحتسي هللا نإ

 ١50-١51 0 بتساحي نأ لبق هسفن بساحي يذلا لاق عروتملا نمو
 عئصاف يحتست مل اذإ ةوبنلا مالك نم ظفح ام رخآ نإ -

 تعشام 1١0

 / هللا نم ايحتساف دحاو امأ / ايحتساف رخآلا امأو -

 ا هنم هللا ايحتساف

 دبعلا لمي نأ ييحتسي ميرك ييح مكبر نإ سانلا اهيأ اي -

 كل نيتبئاخ امهدريو هيلإ هيدي

 596ه اباش ام دعب امهبذعي نأ هتمأ وأ هدبع نم ىيحتسي هللا نإ -

 يبيح

 راوتيلف لستغي نأ مك دحأ دارأ اذإف ريتس ييح هللا نإ -

 1١5 ءيشب

 < ... ميرك ييح مكبر نإ سانلا اهيأ اي -

 ءايح

 5١ ناميإلا نم ةبعش ءايحلا -



 ثيدحلا لكشم كح

 هعمجف ( ... ) ينوقرحأف تم انأ اذإ هينبل لاق الجر نإ -

 كنم ءايحلا لاق كلذ ىلع كلمح ام هل لاق مث هللا

 الخ (ولخ )

 هملكيو ةمايقلا موي هبر هب ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام -

 هنيب / سيل ةمايقلا موي هب هللا ولخيسو الإ / سيلو
 نامجرت هنيبو

 رسنخ ( رصنخ )

 هلعج لبجلل هبر ىلجت املف و هلوق أرق هللا لوسر نإ -
 رصنخلا فرط جرخأ هنأ ينعي اذكه لاق مث اكد

 رصنخلا فرط لثم ىلجت -
 رصنخلا ردق الإ هنم ىلجت ام -

 اعد (وعد )

 هبيجأف عاد نم له -
 اريصب اعيمس نوعدت مكنإ ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ -

 نمحرلا نيمي نع ليربجو ىعدُأ نم لوأ نوكاف -

 ءاعد

 ءالبلا ةري ءاعدلا -

 ناجلاعتي ءالبلاو ءاعدلا نإ

 اند (وند )

 هفنك رابجلا عضي ىتح ةمايقلا موي هبر نم نمؤملا ىندُي -

 هبونذب هررقيف هيلع

١15 

١15 
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 سد
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 ا
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 كروف نب ركب وبأ

 ونديف هدا هدا لوقيف يبنذ ةمايقلا موي دواد لوقي -

 هلسمي ىتح

 اذك ابنذ فرعتأ لوقيف نمؤملا هنم ىندُي -

 رهد (رهد )

 رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبس الج

 يديب رهدلا نإو رهدلا بسي مدا نبا ينيذؤي هللا لاق

 رهدلا انأو راهنلاو ليللا بّلقأ

 عارذ (عرذ

 رابجلا عارذب اعارذ نيعبرأ غلبت رانلا يف رفاكلا دلج ةفاثك -

 هردصو هيعارذ رعش نم ةكئالملا هللا قلخ -

 اعارذ هنم ُتبرتقا اربش ينم برتقا نم -

 تاذ (وذ)

 هللا تاذ يف اوركفت الو ءيش لك يف اوركفت -

 ىأر (يأر)

 ةروص نسحأ يف يبر تيأر -
 ٍك دمحم اي لاقف ةروص نسحأ يف يبر تيأر -

 (...) معن نولوقيف هومتيأر اذإ هنوفرعتوأ مهل لوقي -

 هاتفرع هانيأر اذإف ةمالع هنيبو انئيب

 ال ردبلا ةليل رمقلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورت -

 هتيؤر يف / نوماضت ال/ نوراضت

 انايع مكبر نورت -

2 

1545 

 ا
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 نكاسنا د
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 يمل اططق ادعج يبر تيأر -

 نكل ءارمح ةّلح هيلع درمأ باش ةروص يف يبر تيأر -

 سابع نب هللا دبع ىلإ لسرأ رمع نب هللا دبع نإ -
 معن لاقف ( ... ) هبر ىأر هللا لوسر ناك له لأسي

 ل لكلا ١ : هتروص يف هآر

 1١" ؤلؤللاب صوحا جاتلا هل نّيبت ىتح هينيعب هبر دمحم ىأر -

 "1 معن لاق هبر دمحم ىأر له لئكّسو سابع نبا تعمس -

 ىئر هنأ ركذي هللا لوسر تعمس اهنأ ليفطلا مأ نع -

 ملل رفوم باش ةروص يف هبر

 "1 نيملاعلا بر ىأر هنأ هثدح هللا لوسر نأ يبأ ينث دح -

 لاقف ةمايقلا موي انبر ىرن له ( ... ) هللا لوسر انلأس -

 (...) باحس هنود سيل سمشلا يف نوراضت له

 54١ ةمايقلا موي كلذك مكبر نورت مكنإف

 انك نولوقيف نودبعت متنك ام نوعبّتت الأ مهل لاقيف -

 كك قاس نع فشكيف لاق هللا رن ملو هللا دبعن

 اهيف هانيأر يتلا هتروص يف انل داع دقو انسؤر عفرن مث -

 "1 مكير انأ لوقيف ةرم لوأ

 هللا كنم هللاب ذوعن نولوقيف سانلا نوعبّتت الأ لوقيف -

 144 انبر ىرن ىتح انناكم اذهو انبر

 له معن لاقف انبر ىرن لهو هللا لوسر اي تلقف -

 نورامتت ال كلذكف ( ...) سمشلا ةيؤر يف نورامتت

 م مكبر ةيؤر يف

 انه هيسرك ىلع وهو يبر ىرأف يل حتفيف -
 585 هيتبكر ىلع ايثاج يتمأ نم الجر تيأر ابجع ةحرابلا تيأر-
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 ىرأ

 58 اهبراغمو اهقراشم ُتيِرأف ضرألا يل تيوُز -

 لجر (لجر)

 هيلجر ىدحإ عضو مث ىقلتسا هقلخ ىضق امل هللا نإ -
 ها اذه لثم لعفي نأ دحأل يغبني ال لاق مث ىرخألا ىلع

 1 طق طق لوقتو يوزنتف اهيف هلجر رابجلا عضي ىتح -

 5١١ <رضخ يف) هالجر رفوم باش ةروص يف هبر ىأر هنأ ركذي -

 ١55  لجرلا هيف ركذو ثيدحلا ركذو مانملا يف هبر ىأر هنأ ركذ -

 *تلصلا يبأ نب ةيمأ لوقب ( ...) اضيأ كلذل جتحا -

 559255  هقالص هللا لوسر نأو *( ...) هنيمب لخر تحت روثو لُجَر

 ا ةندق الأ ةلجر رابثلا مبطن ىنع ه
 عضي ىتح ئلتمت الف ( ...) اهيف نوقلُي مهنإف رانلا امأف -

 558 هلجر اهيف

 كك ديم نيضرألا عبسلا اتزواج دق هالجر ( ...) اكيد هلل نإ -

 محر (محر)

 ١ انع ضراو انمحرا مهللا -

 ةمحر

 59٠6  هنم ةمحرلا برقو هطونقو دبعلا سايإ نم كحضيل هللا نإ -

 [بَّضع :اضيأ عجار]]

 ماحرأ ءمحَر
 نم اهل هللا لوقي نمحرلا يبكنمب ةقلعم ةنجش محرلا نإ -

 اوه هّتعطق كعطق نمو هُتلصو كلصو
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 يمسا نم اهّتققش محرلا هذهو نمحرلا انأ -

 رمعلا يف ديزت محرلا ةلص -

 كرمع يف ددزت كمحر لص -
 همحر لصيلف هرمع يف هل هللا أسني نأ بحأ نم -

 يف دولوملا لجأ بتكيف ماحرألا كلم ثعبي هللا نإ -

 همأ نطب

 حاورأ «حوُر (حور)
 مدآ سطع هحور نم هيف خفنو مدآ قلخ امل هللا نإ -

 ىتوملا حاورأب نورشبتسي ةكئالملا نإ -
 (...) هلمع هيف دعصي ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 تام اذإ هحور هيف جرعتو

 هتكئالمو هحورب ايندلا ءامسلا ىلإ ةئلاثلا ةعاسلا يف لزني مث -

 هحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ يذلا تنأ مدآ اي -

 دعاس ( دعس )

 كاسوم نم "دحأ هاسومو كدعاس نم دشأ هللا دعاس -

 تاومس «ءءامس (ومس )

 [طبه «لزن :عجار] ايندلا ءامسلا ىلإ ... -

 ءامسلا ىلإ هسأر عفر -

 ةنمؤم اهنإف اهقتعأ لاقف ءامسلا ىلإ تراشأف هللا نيأ اهل لاقف -

 ءامسلا يف تلاقف هللا نيأ اهل لاق امل ةيراجلا ثيدح -

 ءامسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ لاقف يبنلا لأس الئاس نإ -

 (...) انبر تكرت نيأ لاقف كلم هاتأف يبنلا دنع ليربج ناك -

 تاومس عبس يف لاقف

 فض

 م.

١7 

 كك

 اك

 نضرح
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 هل لاقف هللا لوسر ىلإ ءاج باتكلا لهأ نم الجر ْنِإ -

 عبصإ ىلع تاومسلا كسمي هللا نإ (...)
 امهضبقي مث هيديب هضرأو هءامس رابجلا ذخأي -

 هلمع هيف دعصي ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 ليربج هاتأ ةعباسلا ءامسلا ىلإ يرسأ امل يبنلا نإ -

 ةةيطانفا اقل يل ايبا لك يس يسر ازال دكت

 انبر لاق اذام نولوقيف ناوفصلا ىلع ةلسلسلا ٌرجك

 ةلصلص ءامسلل ءامسلا لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ -

 نوقعصيف ءافصلا ىلع ةلسلسلا ٌرجك

 تاومسلل تاومسلا لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ -

 نوعزفيف ناوفصلا ىلع ةلسلسلا ةلصلصك ةلصلص

 ٍي 0 تاومسلا بر هللا ىلوق امداخ لأست ىهو ةمطافل لاق -

 ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا ليق حلاصلا لجرلا ناك اذإف -

 اهل لاقيف ( ...) ءامسلا ىلإ تجرع تجرخ اذإف (...)

 برلا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ يهتنت ىتح كلذك
 ةعبس لاق مويلا دبعت هلإ نم مك ( ... ) نيصح اي لاقف -

 وعدت نم رضلا كباصأ اذإف لاق ءامسلا يف هلإو ضرألا يف

 ءامسلا ىف يذلا لاق

 تيتا اطل حف رثالا) نينا ءاعسلا يدلل يتقاذ[2

 ْ اهتحنجأب ةكئالملا
 قدصيف اقح هاندجوف اذكو اذك موي لاق دق سيلأ لاقيف -

 ءامسلا نم تعمم يتلا ةملكلاب

 ءامسلا نيب ام دعب مك نوردت له هللا لوسر لاق مث -

 نانثإ امإو دحاو امإ امهنيب ام دعُب نإف لاق ( ...) ضرألاو

 دا

10 
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 ثيدحلا لكشم 5-7

 دع ىتح كلذك اهقوف ةيناثلا ءامسلاو ةنس نوعبسو (...)

 هلفسأو هالعأ نيب رحب ةعباسلا ءامسلا قوف مث تاومس عبس

 ام لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث ءامسلا ىلإ ءامسلا نيب امك

 قوف مث ءامس ىلإ ءامس نيب امك نهبكرو نهفالظأ نيب
 ءامس ىلإ ءامس نيب امك هالعأو هلفسأ نيب شرعلا نهروهظ

 نيب ام نإف هللا تاذ يف اوركفت الو ءيش لك يف اوركفت -

 رون فالآ ةعبس هيسرك ىلإ ةعباسلا ءامسلا

 ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاومسلا امرذ ابأ اي -

 ةالف يف

 تسلا تاومسلا لهأ نم رثكأ ةعباسلا ءامسلا لهألف -
 (...) ضرألا لهأ نم رثكأ مهو ايندلا ءامسلا لهأ لزني -

 نم مهنم لفسأ نم رثكأ مهو ةعباسلا ءامسلا ققشت مث
 نييبوركلا يف برلا يتأي مث ( ... ) ضرألاو تاومسلا لهأ

 نيضرألاو عبسلا تاومسلا لهأ نم رثكأ مهو

 مث ءامسلا نانع كبونذ غلبن ىتح بنذت نإ مدآ نبا اي -

 كل ترفغ ينرفغتست

 ءامسلا باوبأ نم اباب حتف مكبر اذه -

 داوس (دوس )

 مظعألا داوسلاب مكيلع -

 مظعألا داوسلا اوعبتاف ةعامجلا ىلع هللا دي -

 قاس ( قوس )

 انل فرتعا اذإ هناحبس نولوقيف مكبر نوفرعت له لوقيف -
 الإ نمؤم ىقبي الف قاس نع فشكُي كلذ دنعف هانفرع

 ادجاس هللّرخ

 "اك

>57 

 در

 1 ماك
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 كروف نب ركب وبأ

 قاس نع فشكُيف لاق هللا رن ملو هللا دبعن انك نولوقيف -
 ادجاس ّرخ الإ هلل دجسي ناك دحأ ىقبي الف

 فشكُيف قاسلا لاقيف اهب هنوفرعت ةيآ هنيبو مكنيب له -

 نمؤم لك هل دجسيف قاس نع

 نع لاق #4 قاس نع فشكي موي إط هلوق يف يبنلا نع -
 ميظع رون

 باش (ّبش )

 ةوبص هل تسيل باش نم مكبر بجع -

 نيبوث يف ادعج اباش ندع ةنج يف يبر ىلع تلخد -

 نيرضخأ
 ءارمح ةَّلُخ هيلع درمأ باش ةروص يف يبر تيأر -

 لجر باش ةروص يف ( ...) هتروص يف هآر دق معن لاقف -

 رفوم باش ةروص يف هبر ىأر هنأ رك ذي هللا لوسر تعمس -
 باش ةروص يف (...) نيملاعلا بر ىأر هنأ هثدح -

 رصبلا عمتلي

 ٌربصأ «روبص (ربص )

 روبص هللا -

 هب كرشي هنإ هللا نم هعمسي ىذأ ىلع ربصأ دجاأ ال

 مهيفاعيو مهنع عفديو مهقزري وهو دلو هل لعجيو

 هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب مدآ نبا بلق نإ

 نيضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا كسمي هللا نإ مساقلا ابأاي

 و
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 ثيدحلا لكشم 2ة

 ةقدص ( قدص )

 ءالبلا عفدت ةقدصلا -

 مربملا ءاضقلا عفدت ةقدصلا -
 اوقدصتف ةقدص نم لام صقني ال -

 1و7

105 

 ا

 هلمع هيف دعصي ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 ىلعألا ألملا ىلإ نمحرلا دعص حبصلا رجفنا اذإف -

 ىلص (ولص)
 لبق هللا نإف ههجو لبق قصبي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ

 ىلص اذإ ههجو

 يلصي يبر ُتدجو ينإ لاقف يبنلا ىلع اطبأ ليربج نإ -
 ىحوأف انبر يلصيأ اولاقف ىسوم اولأس ليئارسإ ينب نإ -

 يلصأ ينأ مهفلبأ هيلإ هللا
 لاقف ليربج هاتأ ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب يرسأ امل يبنلا نإ -

 يلصي يبر نإو تلقف يلصي كبر نإف ( ...) كديور

 معن لاق
 هبر يجاني موقي يلصي ماق اذإ مكدحأ نإف -

 ةروص ( روص)
 نمحرلا ةروص ىلع / هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ -

 ةروص نسحأ يف يبر تيأر -

 مدآ قلخ هللا نإف هجولا قّتيلف هدبع مكدحأ برض اذإ -

 ةتروص ىلع

١١ 
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 كروف نب ركب وبأ

 ةروص نسحأ يف يبر يناتأ -

 ميف (...) دمحم اي لاقف ةروص نسحأ يف يبر تيأر -

 ىلعألا الملا مصتخي

 انأ لوقيف اهنوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروص يف مهيتآيف -

 يف مهيتأيف ( ...) كنم هللاب ذوعن نولوقيف مكبر

 انبر تنأ نولوقيف مكبر انأ لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا

 درمأ باش ةروص يف يبر تيأر -

 هلآسي سابع نب هللا دبع ىلإ لسرأ رمع نب هللا دبع نإ -
 يف هآر دق معن لاقف (... ) هير ىأر هللا لوسر ناك له

 لجر باش ةروص يف ( ...) هتروص
 ىأر هنأ ركذي هللا لوسر تعمس اهنأ ليفطلا مأ نع -

 رفوم باش ةروص يف هبر

 نيملاعلا بر ىأر هنأ هثدح هللا لوسر نأ ىبأ ىنثدح

 رصبلا عمتلي باش ةروص يف (...)

 اهيف هانيأر يتلا هتروص يف انل داع دقو انسؤر عفرن مث -

 ةرم لوأ

 كحض (كحض)

 امهالك رخآلا امهدحأ لتقي نيلجر ىلإ هللا كحضي -

 ةنجلا نالخدي

 تكحض لاقف كلذ نع هُئلأسف اكحاض يلإ تفتلا مث -

 هدبعل ابجعت يبر كحضل

 ... ليللا فوج يف ماق لجر ةثالث ىلإ كحضي هللا نإ -

 نيترم ةليلو موي لك يف كحضي هللا نإ -

 )..٠( نيزر وبأ لاق هدابع طونق نم انبر كحضي -

 اريخ كحضي بر نم مدعن نل لاق برلا كحضيأ
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 ثيدحلا لكشم

 ... ) طارصلا ىلع يشمي لجرل ةنجلا لخدي نم رخآ نإ -

 لثم ةنجلا نم كيطعأ نأ كيضريأ ( ...) هللا لوقيف

 ) ةزعلا بر تنأو يب أزهتأ لوقيف لاق ( ...) ايندلا

 مل اولاق تكحض مل ينولأست الأ هللا لوسر انل لاق

 يب أزهتأ لاق نيح برلا كحضل لاق ( ...) تكحض

 ا ةزعلا بر تنأو

 595 حيملتلابو

 ٌتسلوأ «هللا» لوقيف ( ... ) رانلاو ةنجلا نيب لجر ىقبيو -

 تيطعأ يذلا ريغ لأست ال نأ قيثاوملاو دوهعلا تيطعأ دق

 50 هنم هللا كحضيف كقلخ ىقشأ ينلعجت ال يبر اي لوقيف

 نك ةمايقلا موي اكحاض انبر ىلجتي -

 يب كحضتأ لوقيف ( ...) ايندلا لثم كل هل لاقي مث -

 ١9.20 هذجاون تدب ىتح كحض هئيأر دقف لاق كلملا تنأو

 79٠ هنم ةمحرلا برقو هطونقو دبعلا سايإ نم كحضيل هللا نإ -

 كحضي وهو هّقْلا مهللا لاق ( ...) ةحلط تومب ربخأ ال -

 551١ هيلإ كحضت تنأو

 الأ كقيثاومو كدوهع ينطعت ملأ ( ...) كليو لوقيف -

 ىقشأ نوكأ ال بر يأ لوقيف كثيطعأ ام ريغ ينلأست
 ذأ يم اسرلا كفي نمش وعدي لازي الف كفلخ
 55١ ةنجلا لُخْدا هل لاق هللا كحض

 تلق طيقل لاق بيرق مكثوغ نأ ملع دق كحضي لظيف -

 591١ اريخ كحضي بر نم مدعن نل

 0 هيلع باسح الف نطوم يف دبع ىلإ كبر كحض اذإو -

 اذإ ! يذلا ٠( .) مهيلإ كحضيو هللا مهبحي دم

 حدا اهءارو لتاق ةئف تفشكنا



 كروف نب ركب وبأ

 بجع ( بجع)

 ةوبص هل تسيل باش نم مكبر بجع -

 مكطونقو مكلإ نم مكبر بجع -
 لسالسلاب ةنجلا ىلإ نوداقي موق نم مكبر بجع -

 ةالصلا يف اوفطصا اذإ موقلا مهيلإ هللا بجعي ةثالث -

 ىلإ موقي لجرو نيكرشملا لاتقل اوقطصا اذإ موقلاو
 ليللا فوج ىف ةالصلا

 ةحرابلا اكن نع هللا نجع دقل-

 دعت

 هدبعل ابجعت يبر كحضل ُتكحض -

 شرع ( شرع)
 ذاعم نب دعس تومل / نمحرلا شرع / شرعلا ٌرتها -
 ديدجلا لحرلا طيطأك اطيطأ هل نأ ىتح شرعلا الم هللا نإ -

 نمحرلا لقث نم هتلمح لهاوك ىلع لقثي شرعلا نإ -

 هردق ردقي ال شرعلاو نيمدقلا عضوم يسركلا نإ -

 ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر مهللا يلوق -
 ءاملا ىلع هشرعو ةيضقلا ىضقو قلخلا قلخ هللا نإ -

 نهروهظ قوف مث (... ) لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث -

 ءامس ىلإ ءامس نيب امك هالعأو هلفسأ نيب شرعلا

 هضرأو هتاومس ىلع هشرع نإ هللا ام يردتأ كحيو -

 بكارلاب لحرلا طيطأ ًائيل هنإو ( ...)
 قوف هدنع وهف هباتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل-

 يبضغ تبلغ يتمحر نإ شرعلا
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 ثيدحلا لكشم 14

 ةالف يف ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاومسلا ام -

 58٠  ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو

 ضرعأ ( ضرع )
 ل هنع هللا ضرعأف ضرعأف رخآلا امأو -

 وهو هللا نيقليل املظ هلكأيل هلام ىلع فلح نإ هنإ امأ -

 558 ضرعُم هنع

 امهنع هللا ضرعأ الإو املكت نإف ثالث نمؤملا ةرجه -

 50 املكتي ىتح

 قرع ( قرع )
 قت ليخلا قرع ثيدح

 الع (ولع)

 انبر ولعي مث (...) ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزني -

 184 هيسرك ىلإ

 لامعأ ؛ءلّمع (لمع)
 لل مكلامعأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ -

 لل ىون ام ُئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ

 ١ نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكت -

 6 هلمع هيف دعصي ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 مكلامعأو مهتالص عم مكتالص نورقحت موق نوكي -
 ١م مهلامعأ عم

 ام الإ لمعلا نم مويلا لبقأ الو يهجو ريغل ناك اذه نإ -
 ؟ها/ يهجو هب يغُتبأ



 2 كروف نب ركب وبأ

 َروعأ (روع)
 لو هروعأف توملا كلم نيع مطل ىسوم نإ -

 ٌروعأ
 ”هه ع8 روعأب سيل مكبر نإو روعأ لاجدلا نإ -

 5 روعأب سيل حيحص هللا نأ اوملعا -

 نيع (نيع)

 هللا نإ » ( ...) هلوق أرق هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور -
 ىلع هماهيإ ةريره وبأ عضوف ( ... )4 اريصب اعيمس ناك
 لوسر تعمس اذكه لاقو هنيع ىلع اهيلت يتلاو هنذأ

 5 اذكه هعبصإ عضيو اهأرقي هللا

 عضوف « اريصب اعيمس ناك هللا نإ هللا لوسر أرق -

 انا هنذأ ىلع هماهبإو هنيع ىلع ءاغدلا هعبصإ

 ضل نمحرلا ينيعب هنإف ةالصلا ىلإ دبعلا ماق اذإ -

 اا نيع هرت مل/ تأر نيعال ام -

 قرأ

 هينيعب هبر لمحم ىأر -
 لل

 1 كنيعب اذه نإ مهللا -

 بِضغ (بضغ )
 الل هيلع بضغي هللا لأسي ال نم هنإ -

 دق يبر نإ لوقيف كبر ىلإ انل عشا نولوقيف مدآ نوتأي -

 بضغي الو هلبق هلثم بضغي مل ابضغ مويلا بضغ
 <55/ هلثم هدعب



 ثيدحلا لكشم 41

 يبضغ يتمحر تقبس -
 ىتح (...) هتلمح لهاوك ىلع لقثي شرعلا نإ -

 مهلهاوك ىلع هلقثب هبضغ نوفرعي
 ىحوأف انبر يلصيأ اولاقف ىسوم اولأس ليئارسإ ينب نإ -

 يبضغ يتمحر بلغت اميك يلصأ ينأ مهلبأ هيلإ هللا
 لوقي ءيش يأو تلق معن لاق يلصي يبر نإو تلقف -

 يبضغ يتمحر تقبس سودق حوبس لاق
 نإ هسفن ىلع هباتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل-

 يبدع تلاب يمر
 يتمحر نإ هسفن ىلع هديب بتك قلخلا هللا قلخ امل

 يتمحر نإ ( ...) هباتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل-

 مهيبن سأر ىلع ةضيبلا اومشه موق ىلع هللا بضغ دتشا -

 مهنم سيل موقب ادلو تقحلأ ةأرما ىلع هللا بضغ دتشا -

 ادمعتم ىلع بذك نم ىلع هللا بضغ دعشا -

 نابضغ

 برو ناحيرو حورب يرشباو ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا -
 نابضغ ريغ

 راغ (ريغ)

 مكمأ تراغ-
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 كروف نب ركب وبأ

 هللا نم ةريغلل بحأ صخش ال -

 شحاوفلا مّرح هتريغ نمو هللا نم ريغأ ءيش ال -
 هللاو هنم ريغأ انأو رويغل مك ديس ذاعم نب دعس نإ -

 ينم ريغأ

 حرفأ (حرف»
 ( ...) هتلحار تلض اذإ دبعلا نم دبعلا ةبوتب حرفأ هلل -

 احرف دشأ هللاف كلذب حرف اهدجو اذإو كالهلاب نقيأ
 هتلحار دوجوب دبعلا اذه نم هدبع ةبوتب

 هتلحار هعم رفس يف ناك لجر نم دبعلا ةبوتب حرفأ ةلل -

 ةالفلاب هتلاض دجي لجرلا نم دبعلا ةبوتب حرفأ ةللو -

 قوق (قوف)
 ءاوه هقوف امو ءاوه هتحت ام ءامع يف ناك -

 ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو -

 ةعباسلا ءامسلا قوف مث ( ...) اهقوف ةيناثلا ءامسلاو -

 قوف مث (...) لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث ( ... )رحب

 كلذ قوف هللاو ( ...) شرعلا نهروهظ
 شرعلا قوف هدنع وهف هباتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل -
 نو فال نيس هس زك ىلإ ةعئاتلا ءامسلا نيب ام نإف -

 كلذ قوف وهو

 تب

 تر
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 ثيدحلا لكشم قش

 ضبق ( ضبق )
 ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ هللا نإ -

 ذُخ لاق هيفكب مدآرهظ نم ةيرذلا ضبق امل هللا نإ -

 تئش امهيأ

 امهطسبيو امهضبقي مث هيديب هضرأو هءامس رابجلا ذخأي -
 باحصأ ءالوه لاقف نيتضبق ضبق مدآ قلخ موي هللا نإ -

 يلابأ الو نيميلا

 حيملتلابو

 لبقأ (لبق)
 تفتلي مل ام دبعلا ىلع البقم هللا لازي ال -
 ههجوب هيلع هللا لبقأ -

 مدق(مدقر
 لوقتف اهيف همدق رابجلا عضي ىتح ئلتمت نل منهج نإ -

 طق طق

 همدقب ذخأيف يمدقب ْذَُخ ( ...) دوادل لوقي هللا نإ -

 هيمدق تحت اهلعجيف ةمايقلا موي ملاظملا يوطي هللا نإ -
 يمدق تحت هّتلعج دق ةيلهاجلا يف ناك مد لك -

 نمحرلا مدق ىلع دجسي هنإف مكدحأ دجس اذإ -
 رانلا يف همدق رابجلا عضي -

 ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف همدق نيملاعلا بر اهيف يلدُي ىتح -
 نيمدقلا عضوم يسركلا نإ --

 أرق (أرق)
 # اكد هلعج لبجلل هبر ىلجت املف ف هلوق أرق هللا لوسر نإ -

 رصنخلا فرط جرخأ هنأ ينعي اذكه لاق مث

 هه

 نمل

 الا

 او
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 3ث كروف نب ركب وبأ

 هللا نإ ( ... ) هلوق أرق هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور -

 ىلع هماهبإ ةريره وبأ عضوف ( ... ) © اريصب اعيمس ناك

 لوسر تعمس اذكه لاقو هنيع ىلع اهيلت ىتلاو هنذأ

 ا اذكه هعبصإ عضيو اهأرقي هللا

 عضوف © اريصب اعيمس ناك هللا نإ 9: أرق هللا لوسر نإ -

 لا هنذأ ىلع هماهيإو هنيع ىلع ءاغدلا هعبصإ

 اما ةوبنلا ثلث يطعأ نآرقلا ثلث أرق نم -

 ١ ماع يفلأب مدآ قلخي نأ لبق سيو هط أرق هللا نإ -
 موي هتضبق اعيمج ضرألاو : ربنملا ىلع أرق يبنلا نإ -

 ٠517 هفك يف ةيوطم لاق © هنيميي تايوطم تاومسلاو ةمايقلا

 نآرق
 0 ةمايقلا موي هبحاص يدي نيب نآرقلا ءيجي -
 اما ةوبنلا ثلث يطعأ نآرقلا ثلث أرق نم -
 6١ قرتحا ام رانلا يف يقل مث باهإ يف نآرقلا لعُج ول -

 لوح نآرقلا ىعو ابلق بذعي ال هللا نإ -

 ٠١ه» ١ مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوؤرقي (...) موق نوكي -
 ١ لهج نم عم لهجي نأ نآرقلا لمح نمل يغبني ال -
 ١ نآرقلا ينعي هنم جرخ ام لثمب هللا ىلإ دبعلا بّرقت ام -

 ١65  قولختا ىلع قلاخلا لضفك مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف -

 مكحمو مارحو لالح هجوأ ةسمخ ىلع نآرقلا لْزُت -
 5 لاثمأو هباشتمو

 برتقا «بّرقت ( برق )
 211/801١ اعارذ هنم / تبرقت / تبرتقا اربش ىنم / برقت / برتقا نم -
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 ١ هه نآرقلا ينعي هنم جرخ ام لثمب هللا ىلإ دبعلا برقت ام -

 برق
 نونوكيف ( ...) ةنجلا لهأل ةعمج موي لك زربي هللا نإ -

 0 ةعمجلا ىلإ مهريكبت ردق ىلع برقلا يف
 اسأل هنم ةمحرلا برقو ( ...) دبعلا سايإ نم كحضيل هللا نإ -

00 
 برشا

 لك هللا هجو يف رظني نم هللا نم ةنجلا لهأ برقأ نإ -
 لدا نيترم موي

 اهبر هجو نم نوكت ام برقأف ( ... ) ةروع ةأرملا نإ -

 نا اهتيبرعق يف يهو

 بلق (بلق)
 ١18 هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب مدآ نبا بلق نإ -

 1. يبلق ْتَبث بولقلا بلقم اي -

 ١5١ مكيولق ىلإرظني هنكلو ( ...) مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ -

 0 نآرقلا ىعو ابلق بذعي ال هللا نإ -
 اا رشب بلق ىلع / رطخي مل / رطخ ال -١...(

 م

 ءايربك (ربك )
 دحاو يف ينعزان نمف يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا -

 ااا لال رانلا يف هّتفذق امهنم

 77 ايئزجو ْ
 الإ ندع ةنج يف مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب ام -

 هم ههجو ىلع ءايربكلا ءادر



 كروف نب ركب وبأ

 باتك ءبتك (بتك )

 يلع هللا هبتك ارمأ وأ ينم ائيش كلذ ناكأ مدآ لاقف -

 كيلع هللا هبتك امه كلذ لب ىسوم لاقف (...)

 ءاملا هلسغي ال اباتك كيلع لّرنُم ينإ -

 اديعس ينبثكاو ينمحماف ايقش ينتبتك تنك نإو مهللا -

 يف دولوملا لجأ بتكيف ماحرألا كلم ثعببي هللا نإ -

 همأ نطب

 يتمحر نإ ( ... ) هباتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل-

 يبضغ / تبلغ / تلان
 يتمحر نإ هسفن ىلع هديب بتك قلخلا هللا قلخ امل-

 هديب ةاروتلا بتك -

 يسرك ( سرك )
 نيمدقلا عضوم يسركلا نإ -

 طيطاك اطيطأ هل نِإو ضرألاو تاومسلا عسو هيسرك نإ -

 هلقث نم بكر اذإ ديدجلا لحرلا
 ذخأيو يسركلا ىلع دعقي موي كلملا ىلإ كلكأ تلاقف -

 ملاظلا نم مولظملل
 مولظملل ذخأيف هيسرك كلملا عضي موي كل ليو تلاقو -
 ملاظلا نم

 ام نإف هللا تاذ يف اوركفت الو ءيش لك يف اوركفت -

 وهو رون فالآ ةعبس هيسرك ىلإ ةعباسلا ءامسلا نيب

 كلذ قوف

 هيسرك ىلع يل هللا ىلجتيف حتفتف ( ...) ةنجلا باب يتآ -
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 ثيدحلا لكشم 1

 هريرس وأ هيسرك ىلع وهو يبر ىرأف يل حتفيف -
 ةالف يف ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاومسلا ام -

 ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو

 ولعي مث (...) ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزني -

 فك (فك)

 يفتك نيب هفك عضوف ( ...) ةروص نسحأ يف يبر تيأر -

 امهيأ ذُخ لاق هيفكب مدآرهظ نم ةيرذلا ضبق امل هللا نإ -

 لعجي ( ...) بيطلا نم ةرمتلاب قلصت اذإ مكدحأ نإ -

 هولف مكدحإ يِبرُي امك اهيبرُيف هفك يف كلذ هللا

 نمحرلا اهذخأ الإ بيط نم ةقدصب دحأ قلصت ام -

 مظعأ نوكت ىتح نمحرلا فك يف وبرتف ( ...) هنيميب
 لبجلا نم
 موي هتضبق اعيمج ضرألاو ف ربنملا ىلع أرق يبنلا نإ -

 هفك يف ةيوطم لاق 4 هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا

 صقني ال كلذ نإو ( ...) ةقفن اهضيغت ال ىألم هللا دي -

 ائيش هللا فك ىف امم

 مزهي نأ دارأ اذإف امهنيب هللا فكو الإ طق ناتئف تقتلا ام -

 اهيلع هفك لامأ نيتفئاطلا ىدحإ

 نمحرلا فك ىلع يرجت ةنيفسلا نإ -
 هسفن ىلع مهدهشأ هرهظ نم مدآ ةيرذ جرخأ ال هللا نإ -

 هيفكب مهب ضافأ مث

 23«5و2ى
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 ثض كروف نب ركب وبأ

 ملكت ملك (ملك)
 ةمايقلا موي هبر هب ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام -

 507.1١9  نامجرت هنيبو هنيب سيل / هللا هملكيسو الإ /هملكيو

 / تاومسلا / ءامسلا لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ -
 ف ةلصلص (...)

 قف

 فقل ةمايقلا ميقي نأ دعب هدابع ملكيو ملكتي هللا نإ -

 كن باجحلا ءارو نم هللا هملك يذلا ليئارسإ ينب ىتف -

 مالك

 يفو لهج نم عم لهجي نأ نآرقلا لمح نمل يغبني ال -
 1١5 هللا مالك هفوج

 ه5  قولخملا ىلع قلاخلا لضفك مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف -

 عّتصاف يحتست مل اذإ ةوبنلا مالك نم ظفح ام رخآ نإ -

 ملل تعش ام

 لاقف هللا مالك تهّبش امب ىسوم اولأس ليئارسإ ينب نإ -
 م قغاوضلا نم نوكي ام دشاب

 ةملك

 اقح هاندجوف اذكو اذك موي لاق دق سيلأ لاقيف -

 فرك ءامسلا نم تعمُم يتلا ةملكلاب قدصُيف
 نقلا قيعبزاو ةملك حفلا ةثامناجنب قيوم ئجانتةللا نإ

 0 اهلك اياصو ةملك

 تفتلا (تفغل)

 550 اكحاض ىلإ تفتلا مث ( ...) كححضف ّيلإ تفتلا مث -



 ثيدحلا لكشم 1

 تفتلا اذإف نمحرلا ينيعب هنإف ةالصلا ىلإ دبعلا ماق اذإ -

 ينم كل ريخ وه نم ىلإ تفتلت نم ىلإ برلا هل لاق
 ضنا هيلإ تفتلت نمم كل ريخ ينإف ىلإ لبقأ تفتلت

 لشن تفتلي مل ام دبعلا ىلع البقم هللا لازي ال -

 نم ءيش ىلإ نوتفتلي الف هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف -
 آ هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا

 يقل (يقل)

 5 مهاقليف قلخلل ىلجتي مث -
 44 دوهيلا ىقليف قلخلل هللا لثمتي مث -

 مث (...) كمركأ ملأ لق يأ لوقيف دبعلا ىقليف -
 ”غه4 تنأ ام لوقيف يناثلا ىقلي

 كحضي وهو هّقلا مهللا لاق ( ...) ةحلط تومب ربخأ امل-

 1 هيلإ كحضت تنأو

 وهو هللا نيقليل املظ هلكأيل هلام ىلع فلح نإ هنإ امأ -

 5538 ضرعُم هنع

 ىقلتسا

 هيلجر ىدحإ عضو مث ىقلتسا هقلخ ىضق امل هللا نإ -

 ها/ ىرخألا ىلع

 3 ىرخألا ىلع هيلجر

 ضرم ( ضرم )
 يندعت ملف تضرم مدآ نبا اي ةمايقلا موي هللا لوقي -

 ف هدعت ملف ضرم انالف يدبع نأ تملع امأ (...)



 كروف نب ركب وبأ

 ىشم ( يشم )

 لورهأ هتئج يشمبي ينءاج نم -

 ىلإ عجري مث (...) مامغلا نم للظ يف يشمي هللا نإ -
 هناكم

 طارصلا ىلع يشمي لجرل ةنجلا لخدي نم رخآ نإ -

 ةرم يشكميو ةرم بكنيف

 لم (لم)
 اولمت ىتح لمي ال هللا نإف نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكت -

 تام (توم)١

 توم

 ( ...) هلمع هيف دعصي ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 تام اذإ هحور هيف جرعتو

 ينورذ مث ينوقرحأف تم انأ اذإ هينبل لاق الجر نإ -

 رحبلا يف
 ىصوأ توملا هرضح املف هسفن ىلع فرسأ الجر نإ -

 حيرلا يف ينورذ مث ينوقرحأف تم انأ اذإ لاقف هيئب
 ةيلهاج ةتيم تام ةعامجلا قراف نم -

 اتوم نكعرسأ ادي نكلوطأ -
 ذاعم نب دعس تومل شرعلا ٌزتها -

 هروعأف توملا كلم نيع مطل ىسوم نإ -

 مهللا لاق ( ... ) ةحلط تومب ربخأ امل -
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 ثيدحلا لكشم 4ع

 ىتوم «تّيم
 ١ها ىتوملا حاورأب نورشبتسي ةكئالملا نإ -

 حلاصلا لجرلا ناك اذإف تيملا رضحت ةكئالملا نإ

 4 يجرخا ليق

 ىجان (وجن )
 نيعبرأو ةملك فلأ ةئام نامثب ىسوم ىجان هللا نإ -

 ضف ةملك فلأ

 هبر نِإو هبر يجاني هنإف ةالصلا ىلإ ماق اذإ مك دحأ نإ -

 نمل ةلبقلا نيبو هنيب

 رظنيلف هبر يجاني موقي يلصي ماق اذإ مكدحأ نإف -

 ا هيجاني فيك

 ىو

 ةمايقلا موي هبر نم نمؤملا ىندُي :ىوجنلا ثيدح -
 ءالهسالا هبونذب هررقيف (...)

 مال

 لزن (لزن)
 يف :وأ - ةليل لك يف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ -

 41 هرفغأف رفغتسم نم له لوقيف - نابعش نم فصنلا ةليل
 لجل هقزر هنم لزني ( ...) ءامسلا نم باب نمؤم لكل -

 ١ ها/ اذه اهيلع لزني ةمأل ىبوط -

 لزني مث ( ...) ندع ةنج ىلإ ةيناثلا ةعاسلا يف لزني مث -
 "+5 2 هتكئالمو هحورب ايندلا ءامسلا ىلإ ةثلاثلا ةعاسلا يف



 كروف نب ركب وبأ

 <” تاقاطلا ةئيهك عطق دق باحس يف ةمايقلا موي رابجلا لزني -

 ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني ( ...) ليللا رطش ىضم اذإ -

 يريغ دحأ يدابع نع لأسُُي ال لوقيف

 ىلإ هللا لزني ةفرع موي نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام -
 ضرألا لهأب يهابيف ايندلا ءامسلا

 ءامسلا ىلإ هللا لزني ( ...) ةفرع موي ربكألا جحلا موي -

 يدابع ىلإ اورظنا ةكئالملل لوقيف ايندلا

 ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزني -

 لزني ةعاس كلتف ليللا ثلث وأ ليللا فصن ىضم اذإ -

 هل رفغأف رفغتسم نم له لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ اهيف هللا

 لزن
 ءاملا هلسغي ال اباتك كيلع لّزنُم ىنإ -

 هجوأ ةسمخ ىلع نآرقلا لرب -

 رظن (رظن )
 باذك كلمو ناز خيش ( ...) مهيلإ هللا رظني ال ةثالث -

 ربكتسم لئاعو

 ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني ال ءاليخ هرازإ رجي يذلا -
 هنكلو مكلامعأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ -

 مكبولق ىلإ رظني
 اهقلخ ذم ايندلا ىلإ رظني مل هللا نإ -

 لك هللا هجو يف رظني نم هللا نم ةنجلا لهأ برقأ نإ -

 نيترم موي

 ءادر الإ ( ...) مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب ام -

 ههجو ىلع ءايربكلا

 7 ا/
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 ثيدحلا لكشم كح

 5 مكيلإ رظنيو هيلإ نورظنت مكعراصم نم نوجرختف -
 (...) رون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ امنيب -

 رظنيف ( ...) مهقوف نم مهيلع فرشأ دق برلا اذإف

 ميعنلا نم ءيش ىلإ نوتفتلي الف هيلإ نورظنيو مهيلإ
 "1 هيلإ نورظني اوماد ام

 5 كلهأل ىبيط لاق الإ طق ةنجلا ىلإ هللا رظن ام -

 فذ هيلإ نورظنيف باجحلا نع مهل فشكيف -

 .٠ كمال يدابع ىلإ اورظنا / يتكئالم اي / ةكئالملل لوقيف -

 لما ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأ -

 ةرظن
 ةرظن نيتسو ةئامثالث موي لك هقلخ يف هلل نإ -

 لا لذيو زعيو عفريو اهيف ضفخي

 سفن ( سفن )

 03 نمحرلا سقت نم اهنإف حيرلا اوبست ال -
 و1.8 نميلا لبق نم مكبر سف دجأل ينإ -

 9 ةعاسلا مكاتأ يفتك نيب هدجأ يبر سفن اذه -

 سفن

 هنع هللا سّقن نينمؤملا نم ةبرك بوركم نع سفن نم -
 0١ ةمايقلا موي ةبرك



 4 كروف نب ركب وبأ

 لماتأ «ةلمتأ (لمت)
 تدجوف / تدجو ىتح يفتك نيب / هدي / هفك عضوف -
 ضن تخل يردص يف هلمانأ درب /

 طبه ( طبه )

 لوقيف ايندلا ءامس ىلإ ةثلاثلا ةعاسلا يف طبهي مث -

 فضه هيطعأف ىنلأسي نم
 طبه لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهمي هللا نإ -

 4 بوتيف بنذم نم له لاقف ايندلا ءامس ىلإ

 اجه (وجه )
 هجهاف رعاشب تسل ينأ ملعي وهو يناجه انالف نإ -

 مه يناجه ام ددع هنعلاو مهللا

 هجو (هجو)

 قلخ هللا نإف هجولا قّييلف هدبع مكدحأ برض اذإ -

 35 هتروص ىلع مدآ

 تقرحأل اهفشك ول رانلا هباجح ( ...) ماني ال هللا نإ -

 51ه مع هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحبس

 ١١١ حيملتلابو

 هللا نإف ههجو لبق قصبي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ -

 نشا 1 ىلص اذإ ههجو لبق

 فرص اذإف تفتلي مل ام دبعلا ىلع البقم هللا لازي ال -

 ١5 هنع فرصنا ههجو

 لك هللا هجو يف رظني نم هللا نم ةنجلا لهأ برقأ نإ -
 امل نيترم موي

 0 ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلاسأ -
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 شارف ههجو ىلع ( ...) رفوم باش ةروص يف هبر ىأر -

 بهذ نم

 يهو اهبر هجو نم نوكت ام برقأف ( ...) ةروع ةأرملا نإ -
 اهتيب رعق يف

 دبعتو اهتيب يف رقت نأ لثمب هللا هجو ةأرملا تسمتلا ام -

 اهبر

 ههجوب هيلع هللا لبقأ -

 الإ / مهبر هجو / مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب ام -

 ههجو ىلع ءايربكلا ءادر

 هللا يدي نيب بصنتف ةموتخم فحصب ةمايقلا موي ءاجي -
 نم مويلا لبقأ الو يهجو ريغل ناك اذه نإ لوقيف (...)

 يهجو هب يغتبا ام الإ لمعلا
 2 ٍ 0 نف هلم هلادثلا قنزبهللا جو هي ىفعبب ادم نيب نم

 هللا هعفر الإ هللا هجو هب ىغتبُي ةملظم نع لجر وفعي ال -

 ةمايقلا موي اهب

 ءازج ام ينلأس كبر نإ ( ...) يل لاقف ليربج يناتأ -
 دلخلا هؤازج لاق ( ...) ايندلا يف هيتميرك تبهذأ نم

 يهجو ىلإ رظنلاو يراد يف
 ةرسولا مركا كهتجو اير دمك كللقَخ

 يحو (يحو)

 / تاومسلا / ءامسلا لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ -

 ةلصلص (...)

 حر

1١ 

 يحل

 هم

 ؟ها/

 ؟ هر هال

8 

 "هم

 ا ا

0/5" 



 14 كروف ني ركب وبأ

 هللا لوسر لاقف يحولا كيتأي فيك هللا لوسر اي -

 ما سرجلا ةلصلص لثم انيتأي انايحأ

 عسو (عسو)

 فر ضرألاو تاومسلا عسو هيسرك نإ -

 5 ءيش لك هعمس عسو يذلا كرابت -

 ةأطو «ئطو ( ءطو)
 /7 هيلإ هللا شبشبتي الإ ركذلاو ةالصلل دجاسملا لجرلا اطي ال -

 1١ / ٌجوب هللا اهعطو ةأطو رخآ نإ -

 نينس مهيلع ثعباو رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا -

 ١14 فسوي ينسك

 دي(دي)

 57 هيديب هللا كقلخ يذلا تسلا ( ... ) مدآل ىسوم لاق امل-

 نو هديب هللا كقلخ يذلا تنأ

 هديب اهطلخ مث احابص نيعبرأ مدآ ةنيط رّمخ هللا نإ -

 1ع ىرخألاب هيدي ىدحإ حسمو (...)

 “١١17 ايثزجو

 6 اتوم نكعرسأ ادي نكلوطأ -
 ”١١7 امهطسبيو امهضبقي مث هيديب هضرأو هءامس رابجلا ذخأي -

 5 يديب رهدلا نإو رهدلا بسي مدآ نبا ينيذؤي هللا لاق -

 لو طاطسفلا عم هللا دي نإف ةعامجلاب مكيلع -

 ا ةعامجلا عم هللا دي -

 يتمحر نإ هسفن ىلع هديب بتك قلخلا هللا قلخ امل -
 سل للا يبضغ بلغت
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 5 هديب ىبوط ةرجش سرغو هديب ةاروتلا بتكو هديب مدآ قلخ

 مهالعأب ينربخأف بر اي لاقف ( ...) هبر لأس ىسوم نإ -

 ا ل يديب مهتمارك تسرغ ( ...) لاق ةلزنم

 طسبيو راهنلا ئيسم بوتيل ليللاب هدي طسبي هللا نإ -

 ضن ليللا ئيسم بوتيل راهنلاب هدي

 هم هللا يدي نيب بصنتف ةموتخم فحصب ةمايقلا موي ءاجي -

 ضل هديب ةعمجلا موي مدآ هللا قلخ -

 "1 ريخلا هديب ( ...) هدحو هللا الإ هلإ ال -

 ضل هديب رابجلا اهافكتي ةدحاو ةزبخ ضرألا نوكت -

 نب هلمانأ درب تدجوف يفتك نيب هدي عضوف -

 سح مظعألا داوسلا اوعبئاف ةعامجلا ىلع هللا دي -

 مساقلا عم هللا ديو يضقي نيح يضاقلا عم هللا دي -

 1 مسقي نيح

 557 ناطيشلا هفطتخا مكنم ٌداشلا ًذش اذإف ةعامجلا عم هللا لاح

 57 موجنلا ددع نم رثكأ يضوح ةينآل هديب يسفن يذلاو --

 نسحب ًاهئيظقل ترس نيطافبنااوز,مديز يسمن يدلاو

 حب هللا ليش ىف ةزجقأ ىف ةنددؤل هديب .ىرشفن يذلاو ت
 اهيف ىرخألا ديلاو ( ...) ةقفن اهضيغت ال ىألم هللا دي -

 534 نازيملا

 نيمي (نمي)
 لك جرخف ( ... ) احابص نيعبرأ مدآ ةنيط رّمخ هللا نإ -

 3 هلامشب ثيبخ لكو هنيميب بيط
 "510  ايئثزجو

 امهيأ ذُخ لاق هيفكب مدآ رهظ نم ةيرذلا ضبق امل هللا نإ -

 ها نيمي هيدي اتلكو يبر نيميب تذخأ لاق تكش



 5 كروف نب ركب وبأ

 ٠517  حيملتلابو

 ها ءيش اهضيغي ال ءاحس هللا نيمي -

 نع رون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا -

 5 نمحرلا نيمي
 ءاشي نم اهب حفاصي هضرأ يف هللا نمي دوسألا رجحلا -

 هو هقاخب م

 نمحرلا اهذخأ الإ بيط نم ةقدصب دبع قدصت ام -

 را هنيميب

 6 يريغ دحأ هموقي ال اماقم نمحرلا نيمي ىلع موقأف -

 انواع لاجر اهيلع يساركو ربانم نمحرلا نيمي ىلعو -

 ( ...) ميدألا لم ضرألا هللا دم ةمايقلا موي ناك اذإ -

 نوح نمحرلا نيمي نع ليربجو ىعدأ نم لوأ نوكاف
 هلل اعاوطم ناك نمف (... ) ةمايقلا موي مهب ءاجي -

 حلما هيجني ىتح هنيميب نمحرلا هلوانت

 هنيميب نيميلا لهأ ذخأف ( ...) قلخلا قلخ هللا نإ -
 1 هلامشب لامشلا لهأو

 5 7/ يلابأ الو لامشلا باحصأ ءالوهو ( ...) يلابأ الو نيميلا





 مالعألا سرهف

 -4ه 15١19154-20159 مدآ

 11١١-2١١5 الا هك ها عهد

 2352 ال ا 5ع

 6و ا ركام

 ءمدآ ونب "5*0 ال دا

 37د م 1452118415 هك مدآ نبا

 515352551852 ك

 ميهاربإ 207١ 771١
 ١7١ 285 (يعخنلا ) ميهاربإ

 امه 5 2كتككا « 15 سيلبإ

 1: ليبنلا مصاع يبأ نبا

 5٠5 0155 قيدنزلا ءاجوعلا يبأ نبا

 دبع نب دمحم) ىليل يبأ نبا
 ١/17 (نمحرلا

 ٠١٠١ (راسي نب هللا دبع ) حيجن يبأ نبأ

 ”1/ « 5٠0 يبارعألا نبا

 ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم - ةميزخ نبا

 ١17 يرصبلا ملاس نبا

 59 نيريس نبا

 يرهزلا - باهش نبا

 سابع نب هللا دبع < سابع نبا

 رمعنياةللا كيغا كر بع نيا
 ةنييع نب كايفس - ةنييع نبا

 ملسم نب هللا دبع < ( ةبيتق نبا )

 دوعسم نب هللا دبع < دوعسم نبا
 بيسملا نب ديعس < بيسملا نبا

 يدهم نب نسحلا وبأ < ( يدهم نبا )
 ا,١٠ (ةماسأ وبأ)

 ١5١ يلؤدلا دوسألا وبأ

 755-551 0188ه 185 ةمامأ وبأ

 59/7 ( يراصنألا) بويأ وبأ

 ١582051١ يرتخبلا وبأ

 11 ( ىسوم يبأ نب ) ةدرب وبأ

 59/8 0571456 59 قيدصلا ركب وبأ

 ١١/8 (رانيد نب ةملس ) مزاح وبأ
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 5965 يرافغلا شيبح وبأ

 7 يدهم نب نسحلا وبأ
 ؟9؟5 1791 251ه ءادردلا وبأ

 "591978٠6159217 رذ وبأ

 ٠٠ ( يندملا غئاصلا ) عفار وبأ

 « ”" رماع نب طيقل يليقعلا نيزر وبأ
 515ه 2(

 ١ ؛5 ريبزلا وبأ
 6 دانزلا وبأ

 257١181055 يردخلا ديعس وبأ

 ني ا

 نايفس وبأ /١519 6 ١58

 74 (روطمب ) مآلس وبأ

 ؟١* (نمحرلا دبع نب ) ةملس وبأ
 ٠٠١ (ناذاب ) حلاص وبأ

 ١41421١71 (نامسلا ) حلاص وبأ

 ١514 يلذهلا رخص وبأ

 ٠١ (مالس نب مساقلا ) ديبع وبأ
 ٠١١ (هللا دبع نب رماع ) ةديبع وبأ

 ه9 ( ديمح نب قحال ) زلجم وبأ
 /١1 0 5٠١7 مزهملا وبأ

 ٠148 62٠١١ يرعشألا ىسوم وبأ

 تكتل كال نككد اهل 0

 نسل ثان

 25ه :ه9428ه١+ 5142 1١1ل ةريره وبأ

 ما ا لا ا ا

 ل55 هلت هال ل5 ا"

 7 ضخ “ك كم5 ءطالال ناله

 4555 ت55 20555: ت١5 ملك اال

056 2055255 4555 

 2551 تى يت الل ناله لاك

 تلا ل ا ا علا سلا

.0 

 ١5١ 2848 قيقش لئاو وبأ

 59 يثيللا دقاو وبأ

 514 (رماع نب ميلس ) ىيحي وبأ

 514 (؟ طمسلا نب ليبحرش ) ديزي وبأ

 759 بعك نب يبأ

 لطخألا ١١5

 ةماسأ وبأ :عجار ؛ةماسأ

 بحاص» يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ
 ١ا/ (« يناغأل

 25097 01948 (ونب) ليئارسإ

 هدد

 77٠١ سيمع تنب ءامسأ

 ١99 2562ه ديزي تنب ءامسأ

 <68 كلملا دبع نب ليعامسإ

 ه/ 2« هال سيق نب ثعشألا

 ١ يعمصألا



 ها كروف نب ركب وبأ

 8 جرعألا

 ١54 ةبيبح مأ

 /.5 رايخلا مأ

 ١١م ةملس مأ

 035١ .* 275154151١١ ليفطلا مأ

52-05 

 553575 تلصلا يبأ نب ةيمأ

 ا

 1١١8« 1/9 ه9 كلام نب سنأ

 ال للا لا ملا

 ان كا ات

 ل ا يعازوألا

 ١58 ةيواعم نب سايإ
 بويأ ١/1"

 ١/5 بزاع نب ءاربلا

 ١85 2110/ ينزملا هللا دبع نب ركب

 5995 ( يسمحأللا رشب نب ) نايب

 ا اعلا 6 اا كتسانت

 555 258ه 2/8

 يجلثلا عاجش نب دمحم - يجلثلا
 ماب ء 74 نابوث

 215482051149 (هللا دبع نب ) رباج

 5152 5مل نكدك

 لوم يطل الك الد الا ليربج

 تت هر 55 ال

 معطم نب ريبج نب دمحم نب ريبج
 سف

 707 0 571لا/ معطم نب ريبج

 ريرج ١٠١107

 5/81 51/5 ( بلاط يبأ نب ) رفعج

 5717 ريبزلا نب رفعج
 ١١19 (ةمادق نب ) ةيريوج

 ه١ ليعامسإ نب متاح

 فضح ماشه نب ثراحلا

 و7 كلام بتاك بيبح

 558 ( ناميلا نب ) ةفيذح

 2050١61١١٠١ 289 ( يرصبلا ) نسحلا

33> 

 774 ( يعازخلا ديبع نب ) نيصح
 5١١ نابأ نب مكحلا

 5/5 نابوث نب مكحلا

 ه9 ةبيتع نب مكحلا

 215561١5142 1ا/ةملس نب دامح

 يس ب اي ل

”> 

 0١” ليوطلا ديمح

 ( فوع نب ) نمحرلا دبع نب ديمح

3 

 599 هللا دبع نب دلاخ

 لايناد 7٠١
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 ١94 ته-5»# دواد

 1١15-١175 يبلكلا ةيحد

 ١١17 عبصإلا وذ

 ١١14 دعس نب دشار

 يعارلا ١١14

 ؟/./ ةبارع نب ةعافر

 ١97 (حلاص نب) ةعمز

 نب (...ملسم نب دمحم ) يرهزلا
 ١:5 ,ال١ « ه9 باهش

 ه4 (شحج تنب) بنيز
 5١١ دايز نب ملسم يبأ نب ملاس

 595 (رمع نب هللا دبع نب ) ملاس
 414 ةدابع نب دعس

 ١6١١149 ذاعم نب دعس

 7١1/9 275748 ريبج نب ديعس

 707501١15520١75 بيسملا نب ديعس

 ٠8١ ١١١ يربقملا ديعس

 0١:59 2١4862 ةنييع نب نايفس

5*4 

 ١95 مارهو نب ةملس

 58/8 (ونب ) ميلس
 /7 برح نب كامس

 21١8/8 5/1١ دعس نب لهس

 545 ( حلاص يبأ نب ) ليهس

 ه14 (ةعمز تنب) ةدوس

 484-75 ( ثراحلا نب ) حيرش

 77700195 يبعشلا

 قيقش لئاو وبأ < قيقش
 59932585 (255©ه بشوح نب رهش

 قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ يغبصلا

 تالا

 ٠ 7٠١37 ا/5 زرحم نب ناوفص

 7/87 بيهص

 ٠٠١١ (محازم نب ) كاحضلا

 599٠-591 ءاربلا نب ةحلط

 2ك5اله .7501١١8٠ 514 ةشئاع

 السل يلا

 55ه (رماع نب) طيقل نب مصاع
55 

 69 ينزاملا ميمت نب دابع

 7/8/8 تماصلا نب ةدابع

 71/7 27175 بلطملا دبع نب سابعلا

 55 (مصاع نب ) ديز نب هللا دبع
 29806015١ 1ا/ سابع نب هللا دبع

 -45 2هه 2595 2"ه "5 لالا

 2قكهمه ؛:١ 559 .ءل'ل"'5 5.0

 لا ل لا ا

 2,2575520 558455ه52558255ا/

 مال متم “كت ءتكرلم تكلل اضل

 انما



 تدلل كروف نب ركب وبأ

 01١ 21١١١ * ,ال؛رمع نب هللا دبع

 ل ل ل كا ا ا

 يي ا 2 60 دي ا ل

 ل 5 ا

 «ا/.-<9 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 نك ل ل و لل

 2١١١.89 دوعسم نبهللا دبع

 فرك كانا دلل

 يبيتقلا / ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع

 ميكو لحال

 ٠١١7 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 5/854 25/57 ةرمس نب نمحرلا دبع

 ”٠١ يدهم نب نمحرلا دبع
 ١١7 517-251 ريمع نب ديبع

 ١١5 نافع نب نامثع

 جاجعلا 51١

 7177 متاح نب يدع

 5107 ديز نب يدع

 55 ةريمع نب يدع

 م7 0:1 نسوأ نب ةبارع
 55 ريبزلا نب ةورع
 ١ حابر يبأ نب ءاطع

 ١8921١57 بئاسلا نب ءاطع

 554 ( يثيللا ديزي نب ) ءاطع

 5817/ راسي نب ءاطع

 ١81 577 يفرعلا ةيطع

 ١٠1١ رماع نب ةبقع

 ءك59 21١554615١ لال ةمركع

 يي ا ا

 نكاح عا اعل

 ١؟١ (سيق نب ) ةمقلع

 21١5 58-255 بلاط يبأ نب يلع

 0 ا ا فل تل

 56-55 ةعيبر نب يلع
 ١6959١17 مصاع نب يلع

 ١17٠ رامع يبأ نب رامع
 559 05١ رماع نب ةرامع

 ءك5*” 21# 20١١5 ه9 رمع

 سيل رف تا

 77 4 ( ديبع نب ) نيصح نب نارمع

 ١55 رانيد نب ورمع

 78/8 ةسبع نب ورمع

 11. ةرك نباورمع

 ءام5 .2018٠ .١اله الا ىسيع

 نيت فش

 557 278 ةمطاف

 ءارفلا 4 ١5

 ه7 قدزرفلا

 6١ه ديبع نب ةلاضف

 6 ميعن وبأ نيكد نب لضفلا
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 م. , هو ةداتق

 5432537١1 ( مزاح يبأ نب ) سيق

 هم هال 54 (رابحألا) بعك

 يا

 ١1/48 ةزع ريثك

 يليقعلا نيزر وبأ < رماع نب طيقل

 89 طول

 ١7١5 2 9ا/ « 58 سنأ نب كلام

 ١1/9 ةلظنح نب كلام

 نومأملا ٠٠١57

 دهاجم 1١٠٠١ ١9-55١1١96

 كد

 وبأ ةعزخ نب قاحسإ نب دمحم
 باتك بحاص .550* !25١ ركب

 «فينصتلا اذه بحاص «ديحوتلا

 5١-5١65 خلا «باتكلا بحاص

 ارارم

 ١/85 دايز نب دمحم

 9 4 ١-28 يجلثلا عاجش نب دمحم

 2315٠١5 ىلا ىلء 0هاكسهإ ؟9ه

 لحل تاما ل

 ١91١ يظرقلا بعك نب دمحم

 055 ردكنملا نب دمحم

 مه رارملا

 7599 يملسألا سادرم

 ١07 ميرم

 8.٠ ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم
 5١١" ءارفع نب ذاعم

 ٠7٠١١ 2154 نايفس يبأ نب ةيواعم

 ١١4 حلاص نب ةيواعم

 599 بركيدعم

 "5 ةبعش نب ةريغملا

 لوحكم ١87

 ٠56 (ولحلا تنب) ةكيلم
 ٠١8 ورمع نب لاهنملا
 01١58 2١59 ,(؟154-9 ىسوم

 255525 نت لال ناله

 كي ف د ف

 نك

 ١١4 ةغبانلا

 "518 518 215 عفان

 8٠١ « ١9١ راجنلا

 7710.65٠ ليمش نب رضنلا

 797 « م87 ريشب نب نامعنلا

 ءاالل ا الا» ءك#سه 214 حون

253 585 

 ٠٠١ يلاكبلا فون

 ١١6 ميكح نب ماشه

 59 ةورع نب ماشه
 /١171 (ةبتع تنب) دنه



 165 كروف نب ركب وبأ

 75717 يشاقرلا ديزي ١ 94/ رجح نب لئاو

 ١١٠١ ةينم نب ىلعي ٠0< نميلا حاضو
 7١” فسوي .٠/٠ 25 5 هبنم نب بهو





 قرفلاو فئاوطلا سرهف

 لهأ.5١ 65 :ثيدحلا باحصأ

 4 :راثآلا

 ءالث6( 58 5ا/ ه ءا" :انباحصأ

 21 هك كهل ل ا"ه للعم م

 تم ملا نت الا ا تا

 اكدا ا ا ا ل ب ل

 ءاوهألا لهأ . 58٠ : ءاوهألا لهأ

 : ةدسافلا ءاوهألا باحصأ . ؟ : ةلطابلا

 47 :لطابلا لهأ .؟
 لهأ 6١7799 ١7١5. :ريسفتلا لهأ

 2١811١56499955 05 :ليوأتلا

 ١759. م١٠ كه : نورسفمل 85

 5.06 237 :نولوأتملا

 ملعلا لهأ . ١7 :ليدعتلاو حرجلا لهأ

 5١7 :ليدعتلاو حرجلاب

 قحلا لهأ .؟47 ١١4 . 7 :قحلا لهأ

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ١5. :ةئسلاو

0 

 ؟* :رهدلا لهأ

 25564 64١ 615. :ملعلا لهأ

 ل ا لا ا ا ل

 ملا يل ل ا تل عا

 504 كرا ءكالا غ159 لال

 لهأ .؟51١؟ :زاجحلاو قارعلا ءاملع

 25 :رظنلا لهأ . 555 :رظنلاو ملعلا

 :قيقحتلاو رظنلا لهأ . 7 . ١١5

 نك

 25147“ 2514١ 289 :باتكلا لهأ

 2١975« ءالء. ,ه9 :دوهيلا . 555

 .ال١ :ىراصنتلا 11ه

 «956 غ6 2 ا/ال ءال « * :ةغللا لهأ

 تلي انضمت بدل 7 دنا

 لهأ .941 . الال :ناسللا لهأ

 45 :باطخلا

 25١١041١568 ال :لقنلا لهأ

 تال اكلت كح عمو نع كال

 كول ءكاله قف ءل#» الك

 لقنلا لهأ . 158868 ٠0١

 ؟ :ةياورلاو

 4 173 ةيمسنملا



 ثيدحلا لكشم 14

 0 ارك ت56 25 :ةيمهجلا

 0 تيا

 ١ :جراوخلا

 ؟ : ةضفارلا

 21١ 7١7 41ل : ةقدانزلا

 ؟ه829 25 :فلسلا

 ٠/2574 :نويعئابطلا

 ءه#“ .49 271/2355 ا” :برعلا

 2 و املا حق نب ندفع ع

 ىلىلم ىلا ءالأ ترك كال لكل

 ل5١ ١٠١١95931١93٠١ ١«4 ىلخ

 ثا يش رفا تا تت

 فل هالوء : ملال 4: ه ع١.

 ت0 24 ل تن

 1 لا تل لا و

 202565520" 20اككك

 اا رسل

 ءاالا؟ ءوكالا 1١7., 54م :ةيردقلا

 نفت

 2١428 01421 : نوعدتبم/ ةعدتبملا

 2١ :عدبلا لهأ ."./ عع

 اا

 0 دملا

 2١٠ 21ا/:5 4 :انوفلاخم ,نوفلاخنلا

 ا ا اا

 ,ه؟ ال ,ه . ؛ :انخياشم «خياشملا

 ١ هك

 2175.9٠.56 :نوهبشم / ةهبشملا

 0 لكتك هال لاه

 :هيبشتلا لهأ .".7 5.0
.07 

 ءكرال ل .ه (مل١ . :ةلزتعملا

 لا ا ا ا ا د

 ا

 258 .١1ا/ ,* :نولطعم / ةلطعملا

 او سطر تيت

 ت4 2” .؟ :نودحلم/ ةدحلملا

 :داحلإلا لهأ .".7 095 ءد41/

 ١ :ليطعتلاو داحلإلا لهأ

 :ةيراجنلا ١95



 تاحالطصالاو تاملكلا مهأ سرهف

 .942141٠15٠ 5-78 6 نايتإ «ىتأ

 ءل5ؤ؟ هك 43554 55ه

55025448 

 ؟ا/ ء7. طيطأ

 ا/ا/ نيأ

 ١؟1-١4 77 طسب

 5914 مه ةشبشب

 59 راشبتسا (رشب )
 ١٠١9١١ ديعب ىدعُب

 917 ضب

 ,؟١٠١٠-599 يلابي ال « ةالابم (ولب )

 انما حلا يهابي «ةاهابم (وهب )

 1 2١9/81١9 1ال/ ليفث «لقث

 615٠.0 552215١-255 ءيجم .ءاج

 48 .55020558415752٠

 5.95 51١ راّبج

 مسج ١١

 كر اح يلجت .ىلحت (ولج ١

 الات تنل فنين ا تيرا ة ل

 ليمج ١89-188

 بنج ١5-155

 رهوج ١
 ١١21ه دا١١١ بجتحا «باجح

0 

 454 ةكرح

 59176019١ ميلح ءملح

 (« ١5٠-151 ءايحتسا «ييح ؛ءايح

55-1 

 5-١526205١- رابخألا ماسقأ (ربخ )

 ١- 4 داحآلا رابخأ «دحاولا ربخ .8

 ا ل ل

 554214" متخ

 ١٠٠-١55 جورخ «جرخ

 ةنسلاو نآرقلا يف باطخلا (بطخ )

 7 ةدوهعملا برعلا ةغل ىلع وه امنإ

 نيك سا شت ا

 1١-5850155 ؟ه رصنخ

 لخد ١9514

 رهد ١4/١17



 ثيدحلا لكشم 5

 ١ 1٠ل ملعلا ةيؤرو نايعلا ةيؤر ( ىأر )
 ىري نم راقكلا نم لههه 4

 514١ ناحتما ةيؤر ةمايقلا موي هللا

 عنملا . 23١ 5١5 يئرملاو يئارلا . 4

 75 مانم ايؤر .عنم رظنا :ةيؤرلا نم

 حش بل يا ل

 ١١14 عوجر ءعجر

 - 19 117507-770 2ه1 لجر

1 
 5١94199 ١21ل١١1؟ةمحر

 ١الو-ت الم ءادر

 5910659421١١8 ع اضر

 عفر ٠57

 ١5٠١ قيفر «قفر

 ب مكوك الذ و

 نا تك

 كوالا :5 لال... قاس

 اكمل

 917 طخشم

 هريغ ديرأو همساب ءيشلاركُذ (ومس )
 ءيشلا لحم ىّمسي دق .74-09

 هيف امب ءيشلا لحم 4١710 همساب

 ببس 4١ هلحم مساب ءيشلا 7

 ىلع ةلالدلا ؛١ ٠١ همساب ءىشلا

 انساب وغلا 9104 همساي وكلا

 ثدحي ام مساب ءيشلا ؛77١ هرواجي

 ؛؟مه-584 ١١21ه-84١٠١ هدنع

 2١١١ همساب ءيشلا نع نئاكلا

 ءىشلا ءازج ؛5 8 2004 ١5

 ءىشلاب هبشملا ؛85١ 88 همساب

 هللا ءامسأ ذخأم .597” همساب

 2١15 2١١ .5 طقف عمسلا هفاصوأو

 ك1 ت4 359-95 ىلا الا

 نأزوجي.0782558-005

 ثدحلا هب ىّمسي مساب هللا ىّمسي

 ءاش امب هلاعفأ ىّمسي نأ هلل . ١5-11

 38 ١

 ١55 ءاوتسا (يوس )

 ١ 4 « 9 نيهبتشملا ىنعم (هبش )

 ١١٠ ةنجش

 44 صخش

 55910١91١ روبص «ربص

 18 1/51701/ 20175 عبصإ ( عبص )

 عه.

 1١88-١88 فرصنا «فرص
 5.2.1992 11-8ا/ ةالص

 فيلأتلاو ةئيهلا ىنعمب :ةروص
 21137 #27 2798.8 2378 بيكرتلاو

 147 211١ 2568 ةفصلا ىنعمب ؛ 8

 تا



 55١ كروف نب ركب وبأ

 ء5ها5- 55ه. 5-59 كحض

 رسل

 اهليوأت هللا ىلإ ءايشألا ةفاضإ ( فيض )

 قيرط نم 4؟١١ 175-75 قدُط نم
 47١١6١١65175555 لعفلا

 نم ؛١٠ قلخلاو لعجلا ؛/١ ةيلعفل

 259٠١ الا ء.”55 5٠ كلملا قيرط

 «لعفلاو كلملا ءكلملاو لعفلا 8
 25ا١ .ه8 2515 2178 العفو اكلم

 كلملا ؛ ١76١ ءداا ءالا ع5

 23تاكال 3575 اقلخو اكلم ,قلخلاو

 2159 ريبدتلاو كلملا ؛؟ 58١

 اقلخ ؛* . 6 ريبدتلاو قلخلاو كلملا ؛ 45

 ريدقتلاو كلملا ؛55١ اريبدتو اكلمو

 ؛ه١ اريدقتو العفو اكلم ؛١7 ٠

 صيصختلا «هيونتلا قيرط نم
 295755401١75١١١ :55 فيرشتلاو

 نم «ةفصلا ىنعم ىلع ؛".4 ء”307

 اهب فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ قيرط
 25١١ ال١ ( 55 هتاذب مايقلا ةهج نم

 نما

 «ءاج «ىتأك - هللا ىلإ لاعفأ ةفاضإ

 - خلا ءسمط «طلخ «ضبق «لزن
 هنأ ىنعم ىلع [ ١ :نيقيرط نم اهليوأت

 ءائيجم ءانايتإ هاّمس العف رهظأ ىلاعت

 2486155424115٠5 2378 خلا الوزن

 2558511 فرح كال ىله

 لعفلا نأ ىنعم ىلع[ ؟. 508

 لاقي امك .همكحو هرمأب عقاو هريغل
 «55 5/8٠ 5" «صللا ريمألا برض»

 الل لال لا الك

 كلل يلا ناسا يل

 ىوط )1١59١( 555

 ١/1 ىلامال بجعت .بجع

 51/8 ضارعإ «ضرعأ ( ضرع )
 ىلع 581-18٠١

 دنع 25١8 178”

 ؟ه5ه ١2؟9 روعأ روع

 ءاالالسا ال5 218ه“ نيع

 (فصو ) رظناو . 550-848

 “590751١901١ بضغ

 414 رويغ «ةريغ

 5914 85-284 حرف

 25598 ١# ,ىل"ملا ءال+ قوف

 نيل دف

 ١ 4 ءابلا ىنعمب . 775 « 87528٠١ يف

59 .054800 585. 

 ما. 1818-2175 قوف ىنعع

 يشل اد ني

 ١572151٠-21١14 ةضبق «ضبق

 ار لس



 ثيدحلا لكشم تحن

 ١178 « 21١91 لابقإ «ءلبقأ (لبق)

558 

 لاول: كمه 2نكالكم مدق

 يسال

 ١همل-١ هال أرق

 ١١48- 2/8 بّرقت «بيرق «برُق

 ١م 01

 5181-519 ىضق

 5728 يسرك

 ءلاالل )5 هاللماز ,95 فك

 ان تل

 ,لو5ؤ-ل١هم /)ه4-5١ مالك

 0 0 ا ل

 ا

 1١١١ ال5 اله ,الالا فنك

 7/1/5 ١/١ وحمب ءاحم

 لوكا ه 2 فكلموساملال عم

 قرشا فشل

 ١49-١44 للم ءلم

 ألم ١9/195

 ١ها/-5٠١1 نم

 21١١1 1١١4-2٠١8 عنام عثم

 ؟له ما

 ثيدح 7١7. يجاني «ةاجانم (وجب )

 م2511 .ا/ه-ا/4 ىوجنلا

 27/969854 ال١ لوزن «لزن

19-4 

 ؟ه5-5ههع5ا/1١1-5١45.رظن

 801.8 11١-115 خفن

 51١821481١148٠١ سفن

 و٠79. سفن

 ١/85 ءاجه

 ١49-١60 زازتها ءّرتها (ززه)
 ك5 5.15.5 هجو

 (فصو ) رظناو 553-5517
 ١١-2115 28 ديحوت ,دحاو ( دحو )
0" 

 عمسلا اهقيرط يتلا تافصلا ( فصو )
 «نادي / ديلا : باتكلا اهب درو ىتلا /

 2508 ١2#”ه 29٠ هجولا «نيعلا

 هتافص نم ةفص هجولا يذلا هللا ١4<

 عمسلا يف هللا ىلع قلطُأ ام لك 5
 انيف حراوج يه يتلا فاصوألا نم

 ىنعم ىلع ىلاعت هيف هليوأت بجي
 رخآ هجو نم هليوأت نكمي مل اذإ ةفصلا

 دي ,ةفصلا دي .75 7-56

 نيع «.ةفص نيع .77؟14 .2ه57 ةحراجلا

 بنج 7١8. ةفصهجو 7١. ةحراج

 لاقي ال .157 ةحراج بنج ؛ةفص

 7” 2589 ةفص ةروص «ةفص مدق



 تلا كروف نب ركب وبأ

 تن تكلا ا ا ال 56.١ ةفص كحضاالو

 ( فصو ) رظناو 5١-١48 4ا/ ةأطو «عئطو

 25598 ىهالسمال ,ه.49 نيم ءالك ه1 ,هلكلما؟ ,ع9؟-عم دي

 اكسل شي يي ا ل
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 1١56

5526 
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155 
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 1 عه

 .ا/ ١١15

١. 



 ثيدحلا لكشم

 امك فى

5" 

5/ 

578 



 هال (ارطملا :تيبلا ةيفاقو ءطيسبلا نم ) ةفلخم ريغ نيمب هيدي اتلك

 70 (لهتكم : ةيفاقلاو ءطيسبلا نم ) قرش بكوك اهنم سمشلا كحاضي
 م١ (اعدجأب :ةيفاقلاو «ليوطلا نم ) ةلخن عذج يف يدبعلا اوبلص مهو

 ١١ (ايئان : ةيفاقلاو «ليوطلا نم ) انقلاو ةيفرشملاب انل ىلجت







 نابت 1*ةصتسعر قانع ممانك 1'"لصاغ618( نات ل1 ؟عمر6دعصتع الز وانك طاتأ مانت 20105, أ

 6هعا2 ةادم انتماع مملسأ لع ؟انع: ءمرصتسع 6معرتمزعع لع اغه01640صكر, ءمطصتتع مقتل عأ

 0” هعموعذوع, محسسسع اغهئاغ لع اطقم]10هعأع هق'ةتاع.

6# 

 لع هج ل1 8 طعم6 عقر ممابع 52 1621152 هدب, 0 21لعد رصتنل ان م1 ع5. 11 20 عوأ

 ةيرموطاع لع اعد :.ععمومهتاعع ذعأ مانطاتوانعسعملا, عا ل' عم رعمعم لغم عالمك ءأ

 ءهعءاناع 3 نانأ زع 1ع5د لمأك.

 1312 عمدتتطللع 72 0"ةطه:0 ذ 8/عاطعمم طماع, هنن 20816 ءأ عانتلع نعبر

 نادت, عم لعمتأ 0* هامات عدت مدك م01ءعودزهدصعلا عد 1هانكل عد, ءا ددصك مهع1 عج لع ططقتسأك

 انا عو عمت 1ععد 2عملاتك, 2 طلعم ؟هان1ن 5” مموعتت 12 معاصع, ل'ادمع مهتاب لع :ءاتتع

 عمال 6م عرمعملا ططع5 20165 لع 6ذه لع مقعع مكانتك ءد 7163161 هان تمر عمر 1" ةعوطع

 (ةلمصمقمأب ل" ةبانع مدقأ ءأ داتكأمانأ, 0ع (ع2لدننع عر طغا ةتهطع 1ع (ةرءاع لع صمد

 طصسامملد عامل نانع, مق مم10عمعع ءأ مط 0لل6, ل ةكةنك م161616 ةوتعع عد

112215 

 طوخ 1' عمم عستمع لع 84عاطعمم (نطماعب مانتك, عد كزلاتع, لع 8ةلعت خلهلكنلب

 لهن مان طعمفقعاعم لع 1" ةمعماتسد اطالع ءمدعماتتك لع 812 ططاتص 5-39 ةغلعقت, ةكاهعاط6

 8 1" كعدلفمصتع هتهطع لع ]ةصتقك. ى ءهءادت-ءأ, زع لملم 1” 1لعماتمت ءداتمم أ 13 10-

 ءدلتكدنتمم لع امهانتع نصع د63 لع طقلناطم :ةتنعدر ةتصكأ نانع لع كام هك 6

 1010( ةلتافما معان 2[ءدا6ع5. 0011 ؟عادت1اع طلعم اعمانتن رن لزعأ 1' هعممعووتمد لع

 انو الأا6 615532

 لهن ةعدلعمعما ماهتكتع 3 ؟ةمعتعأعت [10ععرع 1ءا1هلمغمع, طعومعمأو

 ]260ه عءاطع, (ناهنتلع 0111101, دعا '1هلعدتلإل, 1 عممتم ”[ءهنصتم, ممانع اعا1ع ذطكمتتتت-

 المد م6 ءلعاتدع ؟0انكتع كانك ان مما مة1ءان116 1.

 8لعرعأ مدععأ]] عصعمأ 3 [؟هسفعمت ؟ءوعدب ناتأ 2 ععداتس علا ة2عععمأ6 لع

 م1126 همصعت موانع 2201 لعاتاع م38ع5 لان طمقتمان5ءاتأ 0ع '1هماعهم] نانت طق

 لدمف دممد تعمم. هك ططعصتكع ةنواع, ومع 8ءملطعتتم, ]ةصتعااع 0تلتكر

 طا عسع امج, 8/[هطجن للتنس الهطتقم 26020ةصعلا 50111 لاقدر عال مهعاتعان ]ل عال مماتك

 لعد متكوتمدك** لع مطما(مءممتع مدعمأو 1016 ءمدكأذل6عهطا ةة.

 831ءّرعأ ملقم 3 1" آمكاتابأ ةمعجقتد لع 1آ0ةتطقكر نانأ 1مغ هنأ !'طصصصعاتت لع

 ماتطاتع هعأ هان 52 عع, ءأ 2*1 621156 لع 12 ماسك 6ءالع عمد.

11 



 1هاتمد همغ( لتكمدمت عم لفطتغ لع مهاسسع, هع نابت هلأ نانع 12 نانهكأت-(هاقلتاغ لع

 1" ة[صاملمعءانمم ممقموابع. آند انانع 1صعمما ةدتعمأا 22 ءانع لع هعانع لعابست غلمع

 ةلتاتمر - هنامع لع ممرتطعانذعم ءردتعاتمك مما نعال ]عد (ءموتتلا عد زلمه عمق ماتو انعوب

 هررتتكوزممك) - عوأ نبع, مدن [ه2هع, عال ع 2” ءوأ مدك نقع 6ل110هم كتاتوانعر, ءأ 00,

 معمر ملستكمسأ نص طقسا ىعتأ انصتمانع, ءالع مطحمور1ع لعد 1[ععومك وتتأت, ءالم 15

 ةملر ملاك, د ةءويلعما لع 12 ؟؟عرولم» هز مما هلع عوطعملا 20عداقع لقمك 1ع5 ةلتاتعو

 ردقمانك تاك, عا لمصغ طه همدتطت#ع دهمخب 3 6910'1عمعع, ؟ةلئاملا ع5.

 © وأ مهل ط عايجع ا 5 عرج عم هعانع مم غدع 6لتاتممر اصعمطتم]غاع عا ممم لح

 نوانع, نانع 0*1 ؟عاممانالع لقمع لعات»» 6لئ1هدك ماانك 26ءعضاع5 نانأ 5ع 5001

 مما عما معو 1” نصع ءا 1 هباتع لع عمرملمتمع ماهعومعمأ ءا كاسم ]ءمرعمأ 1ع اعرتع لع

 1” 6لتغنمم اصلنعممع. آه ممعرمتغتع ءأاب طفاقمر 12 ماك ؟6مدصلتنع ءوا ءءالع مانطانقع

 حاب © ةتعع ع 1979 مدع ايم ءعرامتس 18/1053 8نططصحتت2ل ' خلق, 6ةاصمت 06 لكان اع

 838 عود ماناط. خاناع همزز3 طر ءانكعد ؟ةماعد لع 1” ةلتامد لع طادجن لمعمطلب 1 “'ةلن عانت“

 ةوعوماتعم مذ هلأ نان' عم هزماناعع لع مما عا] عون رمماك 06 مدصقك هان 281 تك,

 لعدد [زعمعم دات غمعو دهنا6 عد لاب تأ 0: طصصت6 ه6 عابتعود (مم. 63 تأ 217 لع 6

 لان ةتعع, مسعد ممملقمأ ؟عومععأتا صعتا ةنلتع مم. 13 عا 60 لع 60'1. لع

 ز125لوممطول), نص اهمع مدكددعع هذ 1'هرلعع لي اعرتع ءوأ 1معمضمإ ةطاعتصعمأ

 طواتأ ينعدم (مم. 254-252 لع !'6ل. لب (0ةلعع). 10اناعد 1ةناعد :عم1001011ء5 اعالعد

 ونانعا1 عد لفصم 1عد معتصم عودلمدك لع 8ءرتعممام ! آن ةباعع لن[ همب طلعس معأ ا ءانمع,

 رمقتك هانز هادتك ءممأ6ع لع 1' 6لتانمم املتعسمع, عدا هعالع مانطانفع عد 1982 ةفلعم

 مدع 'ةطل هل-81د“إ] خسدتس 021ه. 0م معاق عمم ه0اةيصتسعللا 3 1'ةعلك لع هع

 لعسصتعم نب'ذ 1م لت ةيعدعع لع ددم طصسماهعدع 6عزنماتعم 11 2 !"طمصصغاعاغ لع

 دنومقلعر اعد دلع ؟هاتمك ممهصواتةمأك لن مقا كهتتأ لع 8دصتفم هع

 ]2 26ءعءووزا6 5'!طمهوقتلا لمدع لنصع همانالءااع ةللكممب 0120011301

 هعالع ؟هزك اع تدع امافونمل لحن اكيةانا, ءغ نادت ؟هذك, ءمرطتمع 1' ةكهلاأ ماع

 1[قطعرتب نصع 6لن لهم تاتو انع, 6ةط ]نع داممص ةمدتتع لع 12 (ماملذا6 لعد محمص كعتأد

 ةرتكافماك, لان محماس ةمدماتع لدم همدحطتع دانك ةكقصأ ل" عادات ءاناع م0ان1 لل15م05ق

 لخص كمل دنعمتل ءقاتك لع ؟ةعافمأ ع5. ]2 م165ءماع 6100 عقأ 356ع دانت ؟عرأ

 هينا : 1 عك اعملك رطممانك تاك انات11565 مدع 1؟ةطءرأ (ءمررحماع هما اعالان لان نانقتة غاطتعر

 ءءاست لع آنمملتعؤ, نانأ مع ءممالتعما نانع 1ع5 (0انأع5 مكعوطتة2ع5د مه8عق5 لان ]ل1ع):

 1: للغة مم لع آر لمعت ط طلب هعصم6ع :عمرهلسنعع 1ع طقصابكمرتأ لع 8دصلك مونعز ءدكم

 نملك “ةمفلتاك”'. كرم 1' 1لعمتلا6 ءأ 1 عد قمدعأ 615 وانعذ لع ءطقعاسم لع هعو يتلا, اع

 1هءاعاو هنو طلعم دع ءعمورتعم ة 1ص ملم عانمو عد ةئهطع م56ءقملمسأ اع اعداع

 لن طكيكاأ, ءغ لقصف !ةودعالع ل1 اعمايحت عمم 6عماعسعما انصع ةقهلالوع لقا هت 6ع لع

 ]'هايحرمعع ل” ]طم [ةيقلب اقطأ ممانك 5011 0 عاقان, 52 20182051011, 1" ةصكم 0
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 ملا ىلا1]-5

 آع ةليقأكتا هل-طمم76 ل' 10د 8تعدلع ءوأ 1ع مادتك ءقاقطعع لعع نهتاكو

 هممك2عع 65, ءم اكاقست, 8 1' ءرفوقدع لعد نهلتغقمسك ةصاطعم مه 0ماطت لاتعد

 هلام طانقعد هنن عممطغأع هأن ةلئتع 0020م3 عممصك. 81 ءعمعملدمأ, عم لكمأا لع هعااع

 هقاقارتك6, ءأ طلع نانع طهر ممددطعع لع ططقتطاتك ستاك 5” عم 501 علا ءممقعلال6و (1ع

 ههلم]هعنع لع 5ءدوزس م" عم 2عءعدقع مدك رممتسم لع ةعءامع), 1ع اذنعم'ه هنا 1*هاطزءأ

 زاتكوات 8 مهتم( ءدقمأ 0" ةيعامع 6لئام» 5(52ةتكدصتاع, 1ع ممهعأمدل لفكدسأ لع

 ءءالعد ةعاتع] 1 عرمعمسغ لتكموستاطا عد ةأقصغ وات ةسعاتمع 0” داع ءالعد طعم لمدصع ]1ع

 اعراع ممم ]عا

 آه مهعمتغتع عد لهنع (1941) 2 الان 1ع زمانك, ءانكتعاند ءاطعللا, غ 1026, أ

 ماك ءعقعاعتطعالا 1 [72 عدم, لقمع 1ع هاتطت6نو 22 لع 15 1ءاانع 0

 0 ةعنملتم حدطاتفع مدع 1” آمكاتطغ طاطاتمومع ممهغك عدل. ©ءانع ممعستغتع 6لت نهب

 همرحع لع [متسسمل 1[قطعتت, عدا انمع 6لذ 0ص كضاتواتع, طهمقع عووعمتن ءالعسعما

 دانك نملك ممم 5ءتتأك لهدا, همكم عا ءعوصعمأ, ءءابأ لع 12 8ذطاتماطغوسدع 2( ءدصعر

 طدقتم هاتكوأ ءءالتت لع آ.عامدأع, 1ع مانك لتعمع ل'لص(616( 0ع هانك 1ع5 :مقصانككنأق

 ءرلكامسأك مدععع نع, لع 1هذصر 1ع ماننك ةقعاعال. 8/1ةنك أ] طع 3 ةعتأر ع 1 0ععاتق 110,

 نابع لنصع 6لتاتمدو امغد مهدماتعا] عن عم لعطممد لع 1”ةصعم لب عن مم, لمدأ ءآ1ع ماسسمتا

 16 (ءرجتع اصاقورول - عا ء”عوغ ا, ةنيزماتكل'طلتأ ءمعمرع, دمد عموم دمفتاع ب, ءالع

 مع هموت ممرأع نانع نانع]وانعد ءطقمتام عد لع 1” هانك م عع, لمصأ 1ع 1هانأ لعيصتعت لفصم

 1ءودع] 162م مةكقهتكدعمأ لعد ءممكأذ ل6 هانممك لع ءقعدعأغمع عقمفردل مدمةنهطاعو

 8 هءالعد لع ! "صامل ان

 آه لعسجتغمدع 6لئان هد لح ةلت(ق11 2 مدقتم 1201 120185 ءكلك1 ن5

 لعن ةصك دءياعمطعمأا ةصدغو هعالع لع 1هرمع (ذذدصك نات هه ماتتدوع /هأع اقر

 مممطو ا عمعما, ةلتاعع ءطموذع نان انصع ماتقع متسع 0ءعممع), ؟هذأ هذ 1943 (2

 طز, ةد اصلع, ة 27: لمعمطول. (0ءأأع لعبت غةطتع كل 0 وناتدمأ 3 ءالع, ءوأ طلعم عد

 ةمموععممع انمع 6لئا6م ءمطحصاة اع لتت 1171. 11215 10206 كانغ نط طقتلال5كنأ

 انصتوابع, هءاس لع 8ههلكتممدع (1ع معنا عملات ةءعمصل دمهصتتكءتتأب ةممعا6 كه "7010+

 ماعدا ءم مدلتا6 وسنسمسع ءممتع مملععمع لن مه6ءقلعمت, ءلع مقلع لانصع

 زصممركتمساع اةعبصع لع هع محقمابدءتتأ لمصكب ءمدصصتع ء”ءوأ اهصلتوان6 مققع 5, وثنع
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 نة 4ن1076 هأ 12 هرالك 676,

 ه1 50امد ع2 لعد >1ء]165 ]نعالج عد |0710 565

 (65-1963) 7ما46ءد تان ع7 501017



 1صكاتتغ ءوصعوتو ل” ظمبلعد 4عوطعو لع وصمم

 8.2. 344 - ]7ةطتقو - 5316

 16|ةمطمصع : (963 11) 33 30 4

 1616ءممزع : (963 11) 33 27 7

 اماعرمعأ : حرب 116208

 ءمستعا : مانطاتعونمدك علت عدل.

 06غ هايتك عع 2 606 ءمرصمهدع مدع 15 ءعااساع لعد مانط]1 هغامصع

 لع ]'1مكالطبا ؟ءدمعمتو 0” 8 طبلعو خعهطعو لع وفك,

 مطمغهعيمحت6 مدع ىا-طقمت/ (نعصامع

 عا جعاطعم6 ل'مصمعتسعت مدع ىلع 8م فادخلتط

 © 1 هاند لك مااك 165ءاكاةع ممالك [0انك 785

 (ةرصمتكمتك6 ص كرم, مجهتوب 2003)
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